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Annika Roman
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Paragraf 72–77 och 79–96

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 17 juni 2019.

John Johansson (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 juni 2019.
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§ 72 Maria ungdom - beredning
Ärendenummer: Sov 356/2019
Handläggare: Åsa Löfvenberg, Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Arbetet med att fördjupa samverkan för unga personer alkohol och/eller
drogproblematik har pågått under flera år mellan Örebro kommun och Region
Örebro län. Utgångspunkter är det lagstadgade gemensamma ansvaret och det
identifierade behovet av en ny integrerad, öppen, specialiserad mottagning med
god tillgänglighet för att möte målgruppens behov. Huvudmännens avsikt och
åtagande konkretiseras i föreliggande förslag till samverkansavtal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Samverkansavtal
Verksamhetsbeskrivning Maria Ungdom Örebro
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
kommande sammanträde.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 73 Överenskommelse för vård- och omsorgsboenden beslut
Ärendenummer: Sov 642/2018
Handläggare: Sandra Månstjerna
Ärendebeskrivning

För konkurrensutsatt verksamhet inom vård och omsorg används en modell
för uppföljning av privata utförare och kommunala enheter. För att utförare
ska behandlas efter likvärdiga principer krävs att uppföljning sker på lika villkor
för alla utförare. Grunden för uppföljningen är krav i avtal med privata
utförare.
För drift av vård- och omsorgsboende har krav på privata utförare tydliggjorts i
avtal med Örebro kommun. För den kommunala utföraren har motsvarande
tydlighet i krav saknats.
För att tydliggöra att samma krav gäller för den kommunala utföraren som de
privata utförarna föreslås att avtalsliknande överenskommelse för drift av vård-
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och omsorgsboende sluts mellan Programnämnd social välfärd och
Vårdboendenämnd.
Kraven på den kommunala utföraren i överenskommelsen utgår från det
förfrågningsunderlag som låg till grund för upphandling av driftentreprenad
vård- och omsorgsboenden Sirishof och Skäpplandsgården.
Överenskommelsen föreslås börja gälla från och med 1 september.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-18
Överenskommelse för drift av vård- och omsorgsboende
Bilagor
Förslag till beslut

Kommunstyrelse förvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Anta överenskommelse för Örebro kommuns drift av vård- och
omsorgsboende
2. Överenskommelsen börjar gälla den 1 september 2019, och gäller mellan
Programnämnd social välfärd och Vårdboendenämnden
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 74 Utredning om IOP med Verdandi om Bostad först beslut
Ärendenummer: Sov 284/2018
Handläggare: Matilda Larsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
Verdandi kring verksamheten Bostad först. IOP:n går ut 2019-09-30.
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt
IOP kring konceptet Bostad först med konkreta förslag på fortsättning. I
Bostads först ansökan om förnyad IOP önskar de en utökning i ekonomiska
medel med 450tkr samt en utökning i antalet andrahandskontrakt, från
nuvarande tio till 15 stycken.
Utredningen visar att verksamheten Bostad först fungerar bra och har ett gott
syfte. Däremot finns det tvivel om IOP:n uppfyller kraven för en IOP, eller
om partnerskapet behöver ske i en annan samverkansform. Örebro kommun
arbetar med att ta fram kommunens egna riktlinjer för IOP, dessa förväntas
vara klara i slutet av 2019.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Utredning om förnyat IOP med Verdandi om Bostad först
Verksamhetsberättelse 2018
Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse
Beskrivning av Bostödsgruppen
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Det idéburna offentliga partnerskapet mellan Örebro kommun och Bostad
först förlängs med ett år, från 2019-10-01 t.o.m. 2020-09-30, med ett fast
årsbelopp på 2 419 044 kr.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
nytt idéburet offentligt partnerskap efter att överenskommelsen går ut 202009-30. Utredningen påbörjas efter att Örebro kommuns riktlinjer för idéburet
offentligt partnerskap är beslutade.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar tillägg om en tredje beslutspunkt, att"Kommunen
ålägger sig att även i framtiden ha ett samarbete med Bostad Först".
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V) yrkande.
John Johansson (S) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V) yrkande om en
tredje beslutspunkt.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) ställer först Martha Wicklunds (V)
tilläggsyrkande om en tredje beslutspunkt, att"Kommunen ålägger sig att även i
framtiden ha ett samarbete med Bostad Först", mot sitt eget yrkande om
avslag, och finner att programnämnden beslutar att avslå Martha Wicklunds
(V) tilläggsyrkande.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut till
beslutspunkt 1 och 2, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och
att programnämnden beslutar enligt detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Det idéburna offentliga partnerskapet mellan Örebro kommun och Bostad
först förlängs med ett år, från 2019-10-01 t.o.m. 2020-09-30, med ett fast
årsbelopp på 2 419 044 kr.
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2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för
nytt idéburet offentligt partnerskap efter att överenskommelsen går ut 202009-30. Utredningen påbörjas efter att Örebro kommuns riktlinjer för idéburet
offentligt partnerskap är beslutade.
Reservation

Martha Wicklund (V) och Niclas Persson (MP) reserverar sig mot
programnämndens beslut att avslå Martha Wicklunds (V) yrkande om en tredje
beslutspunkt, att "Kommunen ålägger sig att även i framtiden ha ett samarbete
med Bostad Först".

§ 75 Vård och omsorg på finska och romani - information
Ärendenummer: Sov 155/2019
Handläggare: Matilda Larsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd gav i oktober 2018 Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att undersöka behovet av vård och omsorg på finska
hos finsktalande. Även romer och deras behov av vård och omsorg på romani
behandlas i undersökningen, även om det från början inte var den primära
målgruppen.
De som idag inte tar del av insatser inom vård- och omsorg anser att det är
mycket viktigare med vård och omsorg på finska än vad de som idag får vård
och omsorg gör. Både de som får vård och inte får vård anser att det är mycket
viktigt att få vård på finska vid demens. Den romska respondentgruppen tycker
det är viktigt att personalen på ett vård- och omsorgsboende ska kunna
romani, däremot tycker de inte att det är lika viktigt att annan vård och omsorg
sker på romani.
Det båda respondentgrupperna efterfrågar är tydligare kommunikation på sina
språk. Kommunikationen ska ske på flera olika sätt, både muntligt och
skriftligt. Det finns också en efterfrågan om att broschyrer, blanketter och
andra dokument ska finnas tillgängliga på båda språken. Det är viktigt att
biståndshandläggare kommunicerar att man kan lämna önskemål om vård och
omsorg på finska och romani om man talar de språken.
Beslutsunderlag

Rapport "Vård och omsorg på finska och romani"
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.

6 (25)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 76 Delårsrapport 1 med prognos 2019 - beslut
Ärendenummer: Sov 443/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Programområde Social välfärd prognostiserar 2019 ett samlat
budgetunderskott på -142,3 mnkr för helåret 2019, inklusive intraprenadernas
resultat. Prognosen bygger på det ekonomiska utfallet för januari-april 2019.
Den totala prognostiserade nettokostnaden uppgår till 3 323 mnkr.
Nettokostnadsökningen är 6,3 procent i jämförelse med bokslutet 2018 och för
att klara en långsiktig god ekonomisk hushållning behöver åtgärder och
effektiviseringar verkställas.
Den största delen av budgetavvikelsen finns inom hemvården. Hemvården har
haft stora underskott under flera år och har haft svårt att komma tillrätta med
detta. Budgetavvikelsen grundar sig i olika orsaker som har belyst såväl i
hemvårdsutredningen som i tidigare uppföljningar. Ett stort arbete pågår inom
hemvårdsnämnden, inom ramen för det treåriga
strukturförändringsprogrammet, för att komma tillrätta med underskottet.
Flera insatser än de redan pågående kommer att initieras under året och
huvudfokus är att effektivisera bemanningsplaneringen.
Socialnämnden har också stor prognostiserad avvikelse mot budget med – 37
mnkr, vilket beror på externa vård- och behandlingskostnader där fler personer
än budgeterat är i behov av insatser i form av externa institutionsvård.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 1 2019, Programnämnd social välfärd
Delårsrapporter driftsnämnder
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd sociala välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapport med prognos 1
för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
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3. Ombudgeteringar inom Programnämndens egna verksamhet verkställs
enligt tabell i avsnitt 3.1.3 sid 10.
4. Programnämnd ger de driftsnämnder som redovisar underskott i
Delårsrapport 1 i uppdrag att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans.
Redovisning av åtgärder och effekter ska ske skriftligt i samband med
Delårsrapport 2.
5. Programnämnd ger programdirektören i uppdrag att fortsätta följa den
ekonomiska utvecklingen för programnämndens egna ekonomi.
Återrapportering sker i samband med Delårsrapport 2.
6. Begär hos Kommunstyrelsen att Socialnämnden får särskild möjlighet
att redovisa sin ekonomiska situation och förutsättningar att bedriva
verksamhet i enlighet med lag, reglemente och uppställda mål.
Yrkande

Dennis Junge (L) yrkar bifall till förslaget och yrkar att lämna ett särskilt
yttrande till protokollet.
Niclas Persson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) ställer Dennis Junges (L) yrkande om att få
lämna ett särskilt yrkande till protokollet under proposition och finner att
programnämnden beviljar det.
Beslut

Programnämnd sociala välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapport med prognos 1
för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
3. Ombudgeteringar inom Programnämndens egna verksamhet verkställs
enligt tabell i avsnitt 3.1.3 sid 10.
4. Programnämnd ger de driftsnämnder som redovisar underskott i
Delårsrapport 1 i uppdrag att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans.
Redovisning av åtgärder och effekter ska ske skriftligt i samband med
Delårsrapport 2.
5. Programnämnd ger programdirektören i uppdrag att fortsätta följa den
ekonomiska utvecklingen för programnämndens egna ekonomi.
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Återrapportering sker i samband med Delårsrapport 2.
6. Begär hos Kommunstyrelsen att Socialnämnden får särskild möjlighet
att redovisa sin ekonomiska situation och förutsättningar att bedriva
verksamhet i enlighet med lag, reglemente och uppställda mål.
7. Dennis Junge (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Anders Brandén (M), Martha Wicklund (V) och David Larsson (SD) avstår
från att delta i beslutet.

§ 77 Ombudgetering och effektiviseringsuppdrag - beslut
Ärendenummer: Sov 444/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas ombudgetering för övertagandet av verksamheten på
Gnistan, 4 588 tkr tillförs Socialnämnden och 0,5 samverkanstjänst flyttar från
Funktionsstödsnämnden till Programnämnden.
Från Programnämndens inventarieanslag ombudgeteras 492 till
Hemvårdsnämnden och 492 tkr till Vårdboendenämnden.
Det utökade effektiviseringskravet motsvarande 5 000 tkr föreslås reducera
internbudgeten för habiliteringsersättningen med 1 200 tkr, mattjänst med 1
000 tkr och personlig assistans med 2 800 tkr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-05-15
KS 230/2019, Ombudgetering till förmån för Programnämnd barn och
utbildning.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ombudgetering från Programnämnden till Socialnämnden motsvarande 4
588 tkr för övertagande av verksamheten på Gnistan.
2. Ombudgetering från Funktionsstödsnämnden till Programnämnden
motsvarande 262 tkr för 0,5 samverkanstjänst.
3. Ombudgetering motsvarande 492 tkr till Hemvårdsnämnden och 492 tkr till
Vårdboendenämnden i inventarieanslag från Programnämnden.
4. Utökat effektiviseringskrav motsvarande 5 000 tkr reducerar internbudgeten
från Habiliteringsersättningen med 1 200 tkr, köp av mattjänst med 1 000 tkr
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och köp personlig assistans med 2 800 tkr.
5. Ombudgetering från Hemvårdsnämnden till Vårdboendenämnden
motsvarande 1 549 tkr, enligt nämndernas begäran.
Yrkande

Karolina Wallström (L), Anders Brandén (M) och Martha Wicklund (V) yrkar
avslag till beslutspunkt 4 och bifall till övriga beslutspunkter.
David Larsson (SD) yrkar avslag till punkt beslutspunkt 4 till förmån för
Sverigedemokraternas egen budget.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut till
beslutspunkt 1, 2, 3 och 5, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att programnämnden beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 4, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Karolina Wallströms
(L), Anders Brandéns (M), Martha Wicklunds (S) och David Larssons yrkande
om avslag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Ombudgetering från Programnämnden till Socialnämnden motsvarande 4
588 tkr för övertagande av verksamheten på Gnistan.
2. Ombudgetering från Funktionsstödsnämnden till Programnämnden
motsvarande 262 tkr för 0,5 samverkanstjänst.
3. Ombudgetering motsvarande 492 tkr till Hemvårdsnämnden och 492 tkr till
Vårdboendenämnden i inventarieanslag från Programnämnden.
4. Utökat effektiviseringskrav motsvarande 5 000 tkr reducerar internbudgeten
från Habiliteringsersättningen med 1 200 tkr, köp av mattjänst med 1 000 tkr
och köp personlig assistans med 2 800 tkr.
5. Ombudgetering från Hemvårdsnämnden till Vårdboendenämnden
motsvarande 1 549 tkr, enligt nämndernas begäran.
Reservation

Karolina Wallström (L), Anders Brandén (M) och Martha Wicklund (V)
reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 4 till förmån för respektives yrkande
om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förlag.

10 (25)

ÖREBRO

Protokoll

David Larsson (SD) reserverrar sig mot beslutet i beslutspunkt 4 till förmån för
eget yrkande om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån
för Sverigedemokraternas egen budget.

§ 79 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2019 infomation
Ärendenummer: Sov 431/2019
Handläggare: Jenny Ericsson
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ Soci-altjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006. Rapporteringsskyldigheten
gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och funktionsstöd.
Från och med den 1 juli 2008 infördes samma rapporteringsskyldighet för
beslut enligt 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
En särskild avgift, så kallad sanktionsavgift, kan enligt ändringar i samma lagar
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst 10
tkr och högst 1 mnkr.
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut ska göras till Inspektionen för
vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Avdelning myndighetsutövning ansvarar för sammanställning av nämndernas
statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för information till
programnämnden.
Beslutsunderlag

Statistikrapport kv 1 2019 SoL och LSS
Sammanställning Ej verkställda beslut kvartal 1 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

11 (25)

ÖREBRO

Protokoll

§ 80 Förstudie för grupp- och servicebostad - Vintrosa beslut
Ärendenummer: Sov 490/2019
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Kommunens skyldighet att tillhandahålla bostad med särskild service och
boende med särskilt stöd till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och i Socialtjänstlagen (SoL). Bostad med särskild service finns som
gruppbostad och servicebostad.
Öbo omsorgsfastigheter AB föreslås få i uppdrag att ta fram en förstudie
avseende en gruppbostad om sex stycken lägenheter på tomten Östra Via 1:15.
Förstudien ska omfatta en analys av tomten att bygga på, förutsättningar, plan
för genomförande samt en förprojektering, där volymskisser på utformning
och en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt en
hyreskonsekvens ska ingå.
När gruppbostaden står klar ska den drivas som en entreprenad varför en
upphandling av utförare ska ske parallellt under byggtiden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-05-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med Öbo
omsorgsfastigheter AB teckna förstudieavtal avseende en gruppbostad i
Vintrosa, Östra Via 1:15.
2. Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag med förslag på
utformning, plan för genomförande, tidsplan samt kostnad.
3. Gruppbostaden ska drivas som entreprenad och
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att parallellt med
byggandet genomföra en upphandling av utförare.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till beslutspunkt 3 och att gruppbostaden ska
drivas i kommunal regi.
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Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut till
punkt 1 och 2, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att
programnämnden beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut för beslutspunkt
3, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha
Wicklunds (V) avslagsyrkande och att gruppbostaden ska drivas i kommunal
regi. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med Öbo
omsorgsfastigheter AB teckna förstudieavtal avseende en gruppbostad i
Vintrosa, Östra Via 1:15.
2. Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag med förslag på
utformning, plan för genomförande, tidsplan samt kostnad.
3. Gruppbostaden ska drivas som entreprenad och
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att parallellt med
byggandet genomföra en upphandling av utförare.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet i beslutspunkt 3 till förmån
för eget yrkande om avslag och att gruppbostaden ska drivas i kommunal regi.

§ 81 Förstudie för grupp- och servicebostad Glanshammar 4:151 - beslut
Ärendenummer: Sov 489/2019
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Kommunens skyldighet att tillhandahålla bostad med särskild service och
boende med särskilt stöd till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och i Socialtjänstlagen (SoL). Bostad med särskild service finns som
gruppbostad och servicebostad.
Öbo omsorgsfastigheter AB föreslås få i uppdrag att ta fram en förstudie
avseende en gruppbostad om sex stycken lägenheter på tomten Glanshammar
4:151.
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Förstudien ska omfatta en analys av tomten att bygga på, förutsättningar, plan
för genomförande samt en förprojektering, där volymskisser på utformning
och en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt en
hyreskonsekvens ska ingå.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-05-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med Öbo
omsorgsfastigheter teckna förstudieavtal avseende en gruppbostad på
fastigheten Glanshammar 4:151.
2. Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag med förslag på
utformning, plan för genomförande, tidsplan samt kostnad.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 82 Förstudie för grupp- och servicebostad Glanshammar 4:141 - beslut
Ärendenummer: Sov 488/2019
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Kommunens skyldighet att tillhandahålla bostad med särskild service och
boende med särskilt stöd till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och i Socialtjänstlagen (SoL). Bostad med särskild service finns som
gruppbostad och servicebostad.
Öbo omsorgsfastigheter AB föreslås få i uppdrag att ta fram en förstudie
avseende en gruppbostad om sex stycken lägenheter på tomten Glanshammar
4:141.
Förstudien ska omfatta en analys av tomten att bygga på, förutsättningar, plan
för genomförande samt en förprojektering, där volymskisser på utformning
och en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt en
hyreskonsekvens ska ingå.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-05-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med Öbo
omsorgsfastigheter AB teckna förstudieavtal avseende en gruppbostad
på fastigheten Glanshammar 4:141.
2. Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag med förslag på
utformning, plan för genomförande, tidsplan samt kostnad.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 83 Förändring av utförandet av insatsen larm - beslut
Ärendenummer: Sov 533/2019
Handläggare: Patrik Jonsson, Annika Roman
Ärendebeskrivning

Inför övergången till LOV 2014 beslutades att insatsen Larm skulle utföras av
en neutral enhet inom vård och omsorg som servade samtliga utförare. Att
besvara larm ingår inte i avtalen med LOV-företagen och inte i
överenskommelsen med egen regin.
Larmgruppen i Örebro kommun hanterar inkomna larm från individer som har
stöd av interna och externa utförare. Våren 2020 kommer Örebro kommuns
valfrihetssystem enligt LOV för omvårdnadstjänster gå in i ett nytt system som
är upphandlat enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). I det nya
systemet har samma utförare hand om individens stöd under hela dygnet.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag är därför att lägga ner larmgruppen
och att larm ska hanteras internt av varje hemvårdsenhet. Larmgruppen har
endast 9,5 procents nyttjandegrad, bedömningen är att om hemvårdsenheterna
hanterar larmen så kommer nyttjandegraden att öka med cirka 40
procentenheter. Att organisera larmen på enheterna bedöms resultera i en
höjning av effektnyttjandet samt en bättre kontinuitet för vårdtagarna då de får
träffa ett färre antal omvårdnadspersonal. Förändringen är organisatorisk och
den kommunala hemvården kommer fortsatt att besvara alla larm oavsett
utförare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-06-03
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd ger hemvårdsnämnden i uppdrag att ta
fram en plan för genomförande av förändring av utförande av insatsen
larm. Förändringen innebär att Larmgruppen avvecklas och istället
hanteras av varje hemvårdsenhet. Planen ska innehålla riskanalys och
ska samverkas med de fackliga parterna.
2. Beslut om verkställande av planen fattas av Programnämnd social
välfärd den 5 september.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 84 Förändrad delegationsförteckning - beslut
Ärendenummer: Sov 176/2019
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

För att anpassa delegationsförteckningen till Myndighetsavdelningens
organisation och nya verksamheter har ett antal förändringar föreslagits,
framförallt delegation kring sanktionstrappa inom valfrihetssystemet, men
även specificering av titeln myndighetschef.
Beslutsunderlag

Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd social välfärd
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd social välfärd antas.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 85 Svar på revisionsrapport "Uppföljning av granskning
av vård och omsorg inom och mellan de vård- och
omsorgsboenden som finns i kommunen" - beslut
Ärendenummer: Sov 265/2019
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

Stadsrevisionen genomförde en granskning 2016 avseende hur Programnämnd
social välfärd samt vård- och omsorgsnämnderna säkerställt en likvärdig vård
och omsorg mellan de vård- och omsorgsboenden som finns i kommunen.
Resultatet visade att det saknades övergripande styrdokument för
biståndshandläggning, att det fanns brister i den dåvarande modellen för
resurstilldelning till vård- och omsorgsboende, brister i uppföljning av
genomförandeplaner samt kvalitetsuppföljningar inom kommunens boenden.
Nu har en uppföljande granskning gjorts och stadsrevisionen överlämnar fyra
rekommendationer efter denna granskning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-05-22
Svar till revisionen
Revisionsrapport - Uppföljning av granskning av vård och omsorg inom och
mellan de vård- och omsorgsboenden som finns i kommunen
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Svaret på revisionsrapport om Uppföljning av granskning av vård och
omsorg inom och mellan de vård och omsorgsboenden som finns i kommunen
antas och skickas till Stadsrevisionen.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 86 Ansökan om utökat föreningsbidrag 2019 - Örebro
Stadsmission
Ärendenummer: Sov 503/2019
Ärendebeskrivning

Örebro Stadsmission ansöker om 650 000 kronor i utökat föreningsbidrag för
2019för att säkra verksamheten då den 3-4 dubblats sedan föreningen ansökte
om föreningsbidrag för innevarande period av föreningsbidrag.
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Beslutsunderlag

Ansökan
Årsmöteshandlingar
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Örebro Stadsmissions föreningsbidrag för 2019 utökas med 650 000 kronor.
Utökningen avser enbart 2019. Finansieringen sker från budgetposten för
utvecklingsstöd.
2. Örebro Stadsmission bjuds in till Programnämnd social välfärds nästa
sammanträde för att redovisa plan för ekonomi i balans.

§ 87 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Örebro
Stadsmission - Ensamkommande ungdomar
Ärendenummer: Sov 448/2019
Ärendebeskrivning

Örebro Stadsmission ansöker om 1 012 000 kronor för att fortsätta sin
boendeverksamhet för ensamkommande ungdomar. Totalt ordnar
stadsmissionen boende åt 40 ungdomar.
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Örebro Stadsmission beviljas 1 000 000 kronor enligt ansökan för sin
verksamhet med boenden för ensamkommande ungdomar.
Yrkande

David Larsson (SD) yrkar avslag till ansökan.
Proposition

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Örebro Stadsmission beviljas 1 000 000 kronor enligt ansökan för sin
verksamhet med boenden för ensamkommande ungdomar.
Reservation

David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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§ 88 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd för höstlovskollo
för ungdomar med funktionsnedsättning
Ärendenummer: Sov 777/2018
Ärendebeskrivning

KFUM ansöker om 65 000 kronor i bidrag för höstlovskollo för ungdomar
med funktionsnedsättning. Ansökan har kommit in till kommunen och
hanterats mellan olika instanser.
Under 2018 drevs höstlovskolla för unga med funktionsnedsättning, men då
användes eget kapital och avgifter, vilket gör att alla inte har möjlighet att delta.
KFUM har upptäckt att det blir ett stort glapp när unga blir äldre och många
aktiviteter och skola slutar.
KFUM planerar att genomföra barnkollo för 500 barn och särkollo för 50
ungdomar under innevarande år. För den förstnämnda gruppen erhåller
föreningen bidrag från fritidsförvaltningen, men ej för särkollo på grund av
deras högre ålder.
Anders Botvidsson och Stina Öst från KFUM träffar Föreningsutskottet.
Beslutsunderlag

Ansökan
Stadgar
Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse
Årsberättelse 2018
Årsmötesprotokoll
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- KFUM beviljas 65 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för sommarlovskollo
för ungdomar med funktionsnedsättning.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.
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§ 89 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Europeiskt
Teckenspråkscenter
Ärendenummer: Sov 376/2019
Ärendebeskrivning

Föreningen Europeiskt Teckenspråkscenter ansöker om 300 000 kronor i
ettårigt utvecklingsstöd för att komplettera tidigare gjort arbete med
drönarbilder över viktiga platser i Örebro och knyta olika tecken till dessa. Till
bilderna vill föreningen även utveckla en karta så att fotografierna för att
tecknen ska vara lättare att hitta och även ses av döva i andra länder på deras
teckenspråk.
Thomas Lydell från föreningen träffar Föreningsutskottet.
Beslutsunderlag

Ansökan
Redogörelse över sökta medel
Ekonomisk plan 2019
Årsmötesprotokoll
Årsberättelse 2018
Årsredovisning
Stadgar
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Europeiskt teckenspråkscenters ansökan om ettårigt utvecklingsstöd avslås då
föreningens arbete framförallt drivs på nationell och internationell basis samt
att det finns svag koppling till dövrörelsen i Örebro.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 90 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Lännäs Asker
Röda Korskrets
Ärendenummer: Sov 461/2019
Ärendebeskrivning

Lännäs Asker Röda Korskrets ansöker om 15 000 kronor för aktiviteter
kopplade till en verksamhet som Röda Korset startat tillsammans med
kommunens partnerskap i Brickebacken för personer som behöver träna språk
och träffa nya vänner. Det gäller bland annat ett språkcafé i Trädets cafélokal.
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Margareta Ekström och Gunvi Jonsson från Lännäs Asker Röda Korskrets
träffade Föreningsutskottet.
Beslutsunderlag

Ansökan
Redogörelse för sökt utvecklingsstöd
Ekonomisk redovisning
verksamhetsberättelse 2018
Revisionsrapport
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Lännäs Asker Röda Korskrets beviljas 15 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för språkcafé och aktiviteter i Brickebacken.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 91 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Öppna
ögonen, Anhöriga hjälper anhöriga
Ärendenummer: Sov 407/2019
Ärendebeskrivning

Föreningen Anhöriga hjälper anhöriga ansöker om 295 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för att bland annat orda informationsträffar för föräldrar och
anhöriga, en konferens, en handbok för föräldrar och anhöriga, både som ebok och i tryckt upplaga.
Beslutsunderlag

Ansökan och redogörelse för sökta medel
Årsredovisning 2018
Protokoll från konstituerande möte
Verksamhetsberättelse 2018
Resultatrapport 2018
Protokoll från styrelsemöte
Förslag till beslut

Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anhöriga hjälper anhöriga beviljas 50 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för
att anordna en föreläsningsserie.
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Föreningsutskottets behandling

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet vid Föreningsutskottets
sammanträde till förmån för eget yrkande om att Anhöriga hjälper anhöriga
beviljas 25 000 kronor, eftersom de i projektet tänkt samarbeta med många
andra föreningar och organisationer som borde kunna bidra till finansieringen
av föreläsningsserie kopplad till projektet Öppna ögonen.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att Anhöriga hjälper anhöriga beviljas 25 000
kronor, eftersom de i projektet tänkt samarbeta med många andra föreningar
och organisationer som borde kunna bidra till finansieringen av
föreläsningsserie kopplad till projektet Öppna ögonen.
Anders Brandén (M) yrkar bifall till Martha Wicklunds (V) yrkande.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Föreningsutskottets förslag respektive Martha Wicklunds (V) yrkande
om att Anhöriga hjälper anhöriga beviljas 25 000 kronor, eftersom de i
projektet tänkt samarbeta med många andra föreningar och organisationer som
borde kunna bidra till finansieringen av föreläsningsserie kopplad till projektet
Öppna ögonen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Anhöriga hjälper anhöriga beviljas 50 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för
att anordna en föreläsningsserie.
Reservation

Martha Wicklund (V) och Anders Brandén (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Martha Wicklunds (V) yrkande om att Anhöriga hjälper anhöriga
beviljas 25 000 kronor, eftersom de i projektet tänkt samarbeta med många
andra föreningar och organisationer som borde kunna bidra till finansieringen
av föreläsningsserie kopplad till projektet Öppna ögonen.

§ 92 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 103/2019
Ärendebeskrivning

Skrivelser, huvudsakligen sådana som inte diarieförs, som kommit in sedan
förra sammanträdet, protokoll från KPR, samverkansgrupp m.fl. sedan förra
sammanträdet anmäls till programnämnden.
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Beslutsunderlag

Beslut om ombudgetering KF § 79, 2019-03-27
Beslut om tilläggsanslag KS § 60, 2019-04-09
Beslut om Ensamkommande barn och unga, Soc § 82 2019-05-16
Organisationsförändringar verksamheten för ensamkommande barn och unga
2019, Soc § 82
Verksamhetsuppföljning ensamkommande april 2019
Skrivelse från KTR angående resor till daglig verksamhet, 2019-01-29
Svar till KTR på skrivelse om resor till daglig verksamhet
Protokoll från KTR 24 april
Månadsrapport boendesamordning och utskrivningsklara dygn maj 2019
Registrerade ärenden Pn sov
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 93 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 102/2019
Ärendebeskrivning

Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs delegera beslutanderätten i
vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas
till nämnden och protokollföras.
Presidium ägde rum 24 maj 2019.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 94 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 100/2019
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information om att det skett en personuppgiftsincident vid
utlämnande av allmän handling. De känsliga personuppgifter som spreds gällde
beviljade hemvårdstimmar kopplade till personnummer. Alla personer som
berörts har kontaktats och informerats om händelsen.
Det har skett ytterligare två anmälan av personuppgiftsincident, men dessa har
gjorts felaktigt och gäller inte programnämnden.
Programnämndens tilldelningsbeslut av utförare av byggnation av nytt vård
och omsorgsboende i Bettorp har överklagats.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 95 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 101/2019
Ärendebeskrivning

Muntlig information från ordföranden om att kommunen övertar
hyreskontraktet i Rynningeviken. Vård- och omsorgsboendet
Ädelgården kommer flytta in i Rynningeviken och Ädelgårdens lokaler att
användas av annan verksamhet eller ställas till ÖBOs förfogande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 96 Övrig fråga
Ärendebeskrivning

Niclas Persson (MP) frågar när Miljöpartiets motion om inrättande av en lokal
barnombudsman ska besvaras av programnämnden.
Ordföranden John Johansson (S) svarar att majoriteten ska gå igenom liggande
motioner med förvaltningen för att säkerställa att svar till dessa tas fram.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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Sov 7/2019

Programnämnd social välfärd
Datum:
Tid:
Plats:

2019-06-05
14:00–17:00
Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Anna Andersson (KD)
Karolina Wallström (L)
Annika Tholster (C)
Fisun Yavas (S)
Frederick Axewill (S)
Jenny Thor (S)
Pell Uno Larsson (S)
Carina Toro Hartman (S)
Martha Wicklund (V)
Anders Brandén (M)
Niclas Persson (MP)
David Larsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Gunhild Wallin (C)
Tina Fingal Swens (C)

Ersätter Emelie Jaxell (M)
Ersätter Carl-Johan Wase (M)

Närvarande ersättare
Marie Montin (S)
Sara Maxe (KD)
Dennis Junge (L)
Övriga
Patrik Jonsson
Anna Pettersson

Programdirektör
Utredare

Paragraf 78

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 5 juni 2019.
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John Johansson (S), ordförande

Martha Wicklund (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2019-06-07.
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§ 78 Svar på remiss om Ungdomsövervakning - beslut
Ärendenummer: Sov 367/2019
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Justitiedepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun
gällande ett utkast till lagrådsremiss om ungdomsövervakning. Remissvar ska
ha kommit in till departementet senast den 17 juni 2019.
Utkastet till lagrådsremiss föreslår att det införs en ny påföljd för unga
lagöverträdare, dvs. ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i de fall där
varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande med hänsyn
till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet.
Domstolen ska bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst 6 månader
och högst ett år.
Kriminalvården föreslås vara ansvarig för verkställigheten av
ungdomsövervakningen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
Örebro har inget att invända mot lagrådsremissens förslag, men lämnar ett
förslag på förtydligande.
Beslutsunderlag

Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning
Yttrande, daterat 2019-05-20
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd överlämnar yttrandet till Justitiedepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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