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Ersätter Susanne Lindholm (KD) §§
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Andreas Legnerot Ekonom

Paragraf 33-50

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 20 april 2015.

Rasmus Persson (C), ordförande

Ulf Södersten (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 april 2015.

§ 33 Partnerskap Örebro
Ärendenummer: Sov 163/2015
Handläggare: Tomas Gustavsson
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet om Partnerskap Örebro.
Partnerskap Örebro hette tidigare Partnerskap Vivalla och startades för att
bidra till förbättrade resultat i skolan och öka andelen ungdomar från
Vivalla som sökte sig vidare till högre studier. Efterhand har behovet av
den här typen av stöd uppstått på andra håll i Örebro och partnerskapet har
därför bytt namn till Partnerskap Örebro. I uppdraget ingår bland annat se
till att de olika förvaltningarna i kommunen samverkar kring dessa frågor.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 34 Utförare Landbotorpsallén
Ärendenummer: Sov 140/2014
Handläggare: Anna Pettersson, Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning
Avtalet med Nytida AB om verksamhetsdriften av gruppbostad på
Landbotorpsallén 3 löper ut 2015-09-30. Kommunledningskontoret har
genom beslut i Programnämnd social välfärd 2014-06-05 fått i uppdrag att
planera och genomföra upphandling av utförare för verksamhetsdriften av
gruppbostad Landbotorpsallén 3 med planerad verksamhetsövergång från
2015-10-01. Upphandlingen omfattar 6 lägenheter för personer som tillhör
personkrets 1 enligt § 1 LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Upphandlingen är en så kallad kvalitetsupphandling med ett fast pris per
plats och år. Den anbudsgivare som utöver angivna kvalificeringskrav och
skall-krav anger den högsta kvaliteten vinner upphandlingen.
Upphandlingen genomförs som förenklat förfarande enligt Lagen om
offentlig upphandling, LOU kap. 15. Förfrågningsunderlaget beslutades av
programnämnden 2014-12-04.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-03-19
Anbud, daterat 2015-01-29
Upphandlingsprotokoll, daterat 2015-02-23
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar anbudet från Humana Omsorg AB,
org.nr. 5567490007, för verksamhetsdriften av gruppbostad
Landbotorpsallén 3 med övergång av verksamhet från och med 2015-1001.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 35 Förfrågningsunderlag gruppbostad 2016 i Hovsta
del av Kumla 2:29



Ärendenummer: Sov 51/2015
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Antalet personer som får beslut om bostad enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) är
inte statisk. Den förändras hela tiden eftersom personer som ansöker om
eller önskar byta bostad varierar över tid.
Bedömningen enligt den lokal- och bostadsplan som programnämnden
antog under 2014 är att det utöver andra lösningar för att få till stånd fler
platser också krävs att ett antal gruppbostäder nyproduceras. Det för att
klara de nya beslut som förväntas och för att kunna erbjuda brukare med
extern placering boende i hemkommunen.
Kommunledningskontoret har på uppdrag av programnämnd Social välfärd
tagit fram förslag på förfrågningsunderlag avseende upphandling av
samarbetspartner för uppförande av en gruppbostad med sex lägenheter i
Hovsta.
Förfrågningsunderlaget har utarbetats av en projektgrupp med deltagare
från upphandlingsenheten, lokalförsörjningsavdelningen,
förvaltningskontor vård och stöd, mark och exploatering och
infrastrukturenheten på Stadsbyggnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-03-30
Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor, 2015-04-01
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
1. Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor antas.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Martha Wicklund (V) deltar inte beslutet.
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§ 36 Förfrågningsunderlag gruppbostad 2016 i Mellringe
Ananasen 3 och 4
Ärendenummer: Sov 52/2015
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Antalet personer som får beslut om bostad enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) är
inte statisk. Den förändras hela tiden eftersom personer som ansöker om
eller önskar byta bostad varierar över tid.
Bedömningen enligt den lokal- och bostadsplan som programnämnden
antog under 2014 är att det utöver andra lösningar för att få till stånd fler
platser också krävs att ett antal gruppbostäder nyproduceras. Det för att
klara de nya beslut som förväntas och för att kunna erbjuda brukare med
extern placering boende i hemkommunen.
Kommunledningskontoret har på uppdrag av programnämnd Social välfärd
tagit fram förslag på förfrågningsunderlag avseende upphandling av
samarbetspartner för uppförande av en gruppbostad med sex lägenheter i
Mellringe.
Förfrågningsunderlaget har utarbetats av en projektgrupp med deltagare
från upphandlingsenheten, lokalförsörjningsavdelningen,
förvaltningskontor vård och stöd, mark och exploatering och
infrastrukturenheten på Stadsbyggnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-03-30
Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor, 2015-04-01
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
1. Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor antas.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Martha Wicklund (V) deltar inte beslutet.
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§ 37 Förfrågningsunderlag gruppbostad 2016 i Mosås
del av Törsjö 3:67



Ärendenummer: Sov 53/2015
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Antalet personer som får beslut om bostad enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och i Socialtjänstlagen (SoL) är
inte statisk. Den förändras hela tiden eftersom personer som ansöker om
eller önskar byta bostad varierar över tid.
Bedömningen enligt den lokal- och bostadsplan som programnämnden
antog under 2014 är att det utöver andra lösningar för att få till stånd fler
platser också krävs att ett antal gruppbostäder nyproduceras. Det för att
klara de nya beslut som förväntas och för att kunna erbjuda brukare med
extern placering boende i hemkommunen.
Kommunledningskontoret har på uppdrag av Programnämnd social välfärd
tagit fram förslag på förfrågningsunderlag avseende upphandling av
samarbetspartner för uppförande av en gruppbostad med sex lägenheter i
Mosås.
Förfrågningsunderlaget har utarbetats av en projektgrupp med deltagare
från upphandlingsenheten, lokalförsörjningsavdelningen,
förvaltningskontor vård och stöd, mark och exploatering och
infrastrukturenheten på Stadsbyggnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-03-30
Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor, 2015-04-01
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
1. Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor antas.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Martha Wicklund (V) deltar inte beslutet.

6

§ 38 Tilläggsavtal Sirishof
Ärendenummer: Sov 127/2012
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Norlandia Care har sedan hösten 2010 ansvar för driften av vård- och
omsorgsboendet Sirishof som nu ska renoveras och få ett förstärkt
brandskydd. Om tomplatser skulle uppstå till följd av det arbete som
kommer att pågå föreslås Norlandia få ersättning utifrån en beläggningsgaranti på lägst 96%.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-03-25
Tilläggsavtal Sirishof
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Norlandia care ersätts utifrån en beläggningsgaranti på lägst 96% om
tomplatser skulle uppstå till följd av pågående renovering och ombyggnad.
2. Beläggningsgarantin gäller under den tid som renovering och
ombyggnad pågår.
3. Finansiering av eventuell kostnadsökning under 2015-2016 sker med
medel från programnämndens internbudget.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordförande Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag respektive Martha
Wicklunds (V) yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
1. Norlandia care ersätts utifrån en beläggningsgaranti på lägst 96% om
tomplatser skulle uppstå till följd av pågående renovering och ombyggnad.
2. Beläggningsgarantin gäller under den tid som renovering och
ombyggnad pågår.
3. Finansiering av eventuell kostnadsökning under 2015-2016 sker med
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medel från programnämndens internbudget.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation som bifogas protokollet.

§ 39 Lokal- och bostadsförsörjningsplan med
investeringsprogram
Ärendenummer: Sov 141/2015
Handläggare: Marie Villman, Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Lokal- och bostadsförsörjningsplanen presenteras muntligt på
sammanträdet. Beslut kommer att fattas på sammanträdet 7 maj.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 40 IT-investeringsprogram 2016-2019
Ärendenummer: Sov 126/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Ärendet presenterades muntligt på sammanträdet. Beslut fattas på
sammanträdet 7 maj.
IT-investeringsprogrammet kommer att göra IT-investeringar mer synliga,
bidra till en tydligare helhetsbild och sträcka sig över de kommande fyra
åren.
Exempel på projekt inom programområdet är:
- Digital signering
- Kvalitetsledningssystem
- Digital tidsregistrering för externa utförare
- Digitala trygghetslarm
- Nyckelfri hemtjänst
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
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Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 42 Verksamhetsplan och internbudget 2015
Ärendenummer: Sov 41/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programnämnden beslutade i mars 2015 om programplan med budget
2015. Detta tillägg utgör den del som inte beslutades, verksamhetsplan för
egen verksamhet.
Beslutsunderlag
Tillägg till programplan med budget 2015, 2015-04-01
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Tillägg till Programplan med budget 2015 med investeringsprogram för
programområde Social välfärd fastställs.
2. Programdirektören får i uppdrag att fortsätta arbetet med att
implementera verksamhetsplanen.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar avslag med hänvisning till Vänsterpartiets
budget.
Azita Iranipour (FP) yrkar avslag med hänvisning till Folkpartiets budget.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag, Martha
Wicklunds (V) avslagsyrkande i förmån för Vänsterpartiets budget och
Azita Iranipours (FP) avslagsyrkande i förmån för Folkpartiets budget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
1. Tillägg till Programplan med budget 2015 med investeringsprogram för
programområde Social välfärd fastställs.
2. Programdirektören får i uppdrag att fortsätta arbetet med att
implementera verksamhetsplanen.
9

Helena Ståhl (SD), Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M) och Emelie
Jaxell (M) deltar inte i beslutet.
Reservation
Azita Iranipour (FP), Richard Lööw (FP), Martha Wicklund (V) reserverar
sig mot programnämndens beslut i förmån för respektive partis budget.

§ 43 Plan för prestationsmedel och utvecklingsmedel
Ärendenummer: Sov 127/2015
Handläggare: Berit Hjalmarsson, Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har tilldelats prestationsbaserade medel utifrån
överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka
äldre, 15 724 tkr, samt överenskommelsen inom området psykisk ohälsa, 3
832 tkr. Det finns också 7 657 tkr kvar från förra årets prestationsbaserade
medel. Vidare avsätter programnämnden varje år 10 000 tkr för
utvecklingsarbete inom Social välfärd.
I föreslagen plan anges hur de prestationsbaserade medlen och
utvecklingsmedlen ska användas och fördelas. Planens syfte är att
säkerställa att medlen används för strategiskt arbete, på ett sätt som dels
ligger i linje med intentionerna i överenskommelserna och dels stödjer de
politiskt prioriterade satsningarna.
För år 2015 fördelas medel till olika utvecklingsarbeten inom 3
huvudkategorier: kvalitet, digitalisering och förebyggande. Inom
respektive kategori ryms ett antal utvecklingsarbeten som ligger i linje med
intentionerna i överenskommelserna och med de politiskt prioriterade
satsningar som finns i Övergripande strategier och budget för 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-03-31
Handlingsplan för utvecklings- och prestationsmedel
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Plan för prestationsbaserade medel och utvecklingsmedel fastställs.
2. Programdirektören får i uppdrag att vidta de åtgärder, såsom
konkretisering av uppdrag, som behövs för att planen ska implementeras.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
1. Enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M), Emelie Jaxell (M), Azita
Iranipour (FP) och Richard Lööw (FP) deltar inte i beslutet
10

2. Moderaterna får lämna ett särskillt yttrande.

§ 44 Förslag till förändrade kostpriser

 mattjäns

Ärendenummer: Sov 128/2015
Handläggare: Carina Carlsson, Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Neutrala enheten, kommunledningskontoret har på uppdrag av
programnämnden tagit fram förslag på nya kostpriser inom mattjänst.
Lunchlådan kostar idag 36 kronor per styck, oavsett om den är varm eller
kyld eller om man levererar en eller flera samtidigt. Kostnaden kan bli
lägre för individer med lägre pension på grund av det s.k.
förbehållsbeloppet. Avgiften har höjts med 4 kronor sedan 2006 vilket
medför att höjningarna inte ligger i takt med de kostnadsökningar som
finns för produktionen.
Örebro kommun har i jämförelse med andra kommuner en låg avgift för
mattjänst för äldre. Jämförbara kommuner ligger 15-25 kr högre i sitt pris.
Dessa kommuner har inte något valfrihetssystem och oftast kan inte
individen välja mellan kylda eller varma lunchlådor som i Örebro
kommun.
Programnämnd social välfärd rekommenderas att införa ett
abonnemangssystem, vilket innebär att den enskilde tecknar sig för ett femeller sjudagarsabonnemang. Abonnemangspriserna är beräknade på en höjd
avgift med 19 respektive 24 kr per lunchlåda.
Ett abonnemangssystem förväntas sänka kommunens och
mattjänstutförarnas administrationskostnader och samtidigt gynna den
enskilda individen ur ett nutritions perspektiv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-03-13
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Ärendet överlämnas till Kommunfullmäktige för beredning.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 45 Åtgärdsplan utskrivningsklara med betalningsansvar
Ärendenummer: Sov 140/2015
Handläggare: Isabell Landström, Marie Villman
Ärendebeskrivning
Under 2014 har antalet utskrivningsklara patienter som blir kvar på USÖ
med betalningsansvar succesivt ökat och det sammanlagda
betalningsansvaret för 2014 slutade på 17 mnkr. Förhoppningen var att
Tullhusets 52 platser som togs i bruk i november 2014 skulle mildra
problemet. Den lindringen blev dock bara tillfällig och hitintills under 2015
har betalningsansvaret fortsatt att öka.
För att få stopp på det accelererande problemet har
kommunledningskontoret tagit fram ett antal förslag på åtgärder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-04-08
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att reducera antalet
utskrivningsklara patienter med betalningsansvar på länets sjukhus enligt
åtgärdsplan, innehållet i nollvisionen för utskrivningsklara ska följas.
2. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att månadsvis följa upp
arbetet enligt åtgärdsplanen och rapportera dess effekter till
programnämnden.
3. Föreslagna åtgärder finansieras inom vård- och omsorgs befintliga
budget, kostnaderna särredovisas månadsvis.
4. Förvaltningschefen för vård- och omsorg får i uppdrag att omgående
förstärka boendesamordningen.
5. Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att omvandla
seniorbostäderna Vesslan och Gillet till trygghetsbostäder.
6. Programdirektören får i uppdrag att utreda på vilka grunder beslut om
permanent plats fattas inom vård och omsorg.
7. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en långsiktig plan
för att förhindra att antalet utskrivningsklara personer med
betalningsansvar återigen ökar.
8. Kommunledningskontoret får i uppdrag att förbereda eventuell
upphandling av platser för korttidsvård om nuvarande insatser skulle visa
sig otillräckliga.
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9. Besluten justeras omedelbart.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar på att ärendet återremitteras, med motivering
till att processen gått för snabbt. I annat fall ändring av beslutspunkt 8
enligt följande: Om nuvarande insatser skulle visa sig otillräckliga, ges
Programnämnd social välfärd i uppdrag att inom ett halvår presentera nya
förslag på åtgärder.
Azita Iranipour (FP) yrkar att ärendet återremitteras, i annat fall avslag.
Ulf Södersten (M) yrkar att ärendet återremitteras, i annat fall avslag till
beslutspunkt 1 med hänvisning till eget förslag om:
- att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta uppsökande för att hitta äldre
som hellre vill på ett vård- och omsorgsboende i en ort som de har stark
anknytning till
- att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med vård- och
omsorgsboenden enligt ovan.
- att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med Rynningeviken i
enlighet med landstingets upphandling.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) ställer först Martha Wicklunds (V),
Azita Iranipours (FP) och Ulf Söderstens yrkande om återremiss under
proposition och finner att programnämnden beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 1, det
vill säga Kommunledningskontorets förslag och yrkande om avslag från
Ulf Södersten (M), Azita Iranipour (FP) och att programnämnden beslutar
enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslutspunkt 2-7, det vill
säga Kommunledningskontorets förslag och yrkande om avslag från Azita
Iranipour (FP) och att programnämnden beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslutspunkt 8, det vill säga
Kommunledningskontorets förslag, yrkan om avslag från Azita Iranipours
(FP) och Martha Wicklunds (V) ändringsyrkande. Ordföranden ställer
yrkandena mot varandra och finner att programnämnden beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
1. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att reducera antalet
utskrivningsklara patienter med betalningsansvar på länets sjukhus enligt
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åtgärdsplan, innehållet i nollvisionen för utskrivningsklara ska följas.
2. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att månadsvis följa upp
arbetet enligt åtgärdsplanen och rapportera dess effekter till
programnämnden.
3. Föreslagna åtgärder finansieras inom vård- och omsorgs befintliga
budget, kostnaderna särredovisas månadsvis.
4. Förvaltningschefen för vård- och omsorg får i uppdrag att omgående
förstärka boendesamordningen.
5. Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att omvandla
seniorbostäderna Vesslan och Gillet till trygghetsbostäder.
6. Programdirektören får i uppdrag att utreda på vilka grunder beslut om
permanent plats fattas inom vård och omsorg.
7. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en långsiktig plan
för att förhindra att antalet utskrivningsklara personer med
betalningsansvar återigen ökar.
8. Kommunledningskontoret får i uppdrag att förbereda eventuell
upphandling av platser för korttidsvård om nuvarande insatser skulle visa
sig otillräckliga.
9. Besluten justeras omedelbart.
Reservation
Azita Iranipour (FP), Richard Lööw (FP), Ulf Södersten (M), Emelie Jaxell
(M) och Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslut om återremiss.
Azita Iranipour (FP), Richard Lööw (FP) reserverar sig mot beslut om
beslutspunkt 1-9.
Ulf Södersten (M), Emelie Jaxell (M) reserverar sig mot beslut om
beslutspunkt 1 med hänvisning till skriftlig reservation.
Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslut om beslutspunkt 8 i förmån
för eget ändringsyrkande.
Azita Iranipour (FP), Richard Lööw (FP), reserverar sig mot beslut om
beslutspunkt 8.
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§ 46 Stickprov myndighetsutövning
Ärendenummer: Sov 102/2015
Ärendebeskrivning
Två stickprov från myndighetskontoret presenteras på nämnden.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Informationen tas till protokollet.

§ 47 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 46/2015
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.
Beslutsunderlag
Lista över inkomna skrivelser, mars 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 48 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 47/2015
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 har ägt rum den 26 mars.
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Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, mars 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 49 Ordföranden informerar
Ärendenummer: Sov 49/2015
Handläggare: Rasmus Persson (C)
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om att en rekrytering av ny förvaltningschef för
Vård och omsorg kommer att påbörjas.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Informationen tas till protokollet.

§ 50 Alla har rätt till en bra ålderdom
Ärendenummer: Sov 162/2015
Handläggare: Ulf Södersten (M)
Ärendebeskrivning
Ulf Södersten (M) väckte under sittande möte ärendet "Alla ska ha rätt till
en bra ålderdom". Ulf Södersten (M) anser att programnämnden tagit
beslut om att bygga för få nya vård- och omsorgsboenden.
Programnämnden bör ta ansvar för detta och ta över kostnaden för äldre
som är färdigbehandlade och klara att skrivas ut från USÖ när köerna till
boendena blir lång.
Beslutsunderlag
Skrivelse "Alla ska ha rätt till en bra ålderdom", 2015-04-09
Förslag till beslut
Ulf Söderstens (M) förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnd social välfärd övertar kostnaden för de utskrivningsklara
på USÖ och som väntar på en vård och omsorgsplats.
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Yrkande
Rasmus Persson (C) yrkar avslag till Ulf Söderstens (M) förslag.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Ulf Söderstens (M) förslag respektive Rasmus
Perssons (C) yrkande om avslag på Ulf Söderstens (M) förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar att avslå Ulf Söderstens (M) förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Ulf Söderstens (M) förslag avslås.
Reservation
Ulf Södersten (M), Emelie Jaxell (M), Azita Iranipour (FP) och Richard
Lööw (FP) reserverar sig mot programnämndens beslut i förmån för eget
förslag till beslut.
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