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Lena Ljungsten Upphandlare

Paragraf 1-22

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 16 februari 2017.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Jesper Räftegård (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 februari
2017.

§ 1 Förändring av antalet BPSD-platser
Ärendenummer: Sov 35/2017
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
BPSD-problematik innebär beteendemässiga och psykiska symtom vid
demenssjukdom. Personer med BPSD-problematik behöver anpassade
miljöer och personal med specialist kompetens.
Idag råder en kösituation på befintliga boendeplatser för personer med
BPSD-problematik. För att klara av behovet föreslås att sex
utredningsplatser på Demenscentrum tillfälligt omvandlas till permanenta
BPSD-platser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-01-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Sex utredningsplatser på grupp 6 för personer med demenssjukdom på
Demenscentrum ställs tillfälligt om till permanenta BPSD-boendeplatser
under ett år med möjlighet till förlängning.
2. Vid ledig lägenhet på permanent BPSD-boende på Hagagården eller
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Demenscentrum ska personer på de tillfälliga platserna på grupp 6 erbjudas
flytt till den lediga lägenheten. Detta för att undvika tomma lägenheter på
de permanenta BPSD-boendeplatserna.
3. Om behovet av de utökade tillfälliga permanenta platserna minskar
återgår de till utredningsplatser.
4. Ersättningen till driftsnämnderna blir oförändrad utifrån nuvarande
inriktning av platser, då det är en snabb förändring begränsad till ett år.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 2 Resursfördelningsmodell bostad med särskild service
LSS
Ärendenummer: Sov 590/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Ärendet presenterar förslag till modell för stödbehovsmätningar samt
resursfördelningsmodell inom bostad med särskild service.
Socialpsykiatrins gruppbostäder är exkluderade.
Grunden för resursfördelningsmodellen utgörs av stödbehovsmätningar.
Det underlag som använts för att bedöma stödbehovet utgår från delar av
ICF som sedan vidarearbetats. ICF är en internationell klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa som gör det lättare och
tydligare att beskriva individens behov.
Samtliga 69 service- och gruppbostäder inom LSS har bedömts, totalt 412
personer. Resultatet visar att det finns både positiva och negativa
differenser mellan stödbehovsmätningen och nuvarande bemanning.
Parallellt med genomförande av stödbehovsmätningarna har en inventering
av verksamheternas budgetanslag inklusive förvaltningens
overheadkostnader för att bedriva bostäder med särskild service
genomförts. De sju nivåerna i stödbehovsmätningarna har prissatts och
viktats för att fördela resurserna.
Rutiner och regler för ersättning ska tas fram som ska tydliggöra hur
ersättningen betalas ut, hantering av stödbehovsmätningar, regler för
anvisning av bostad osv. Programdirektören föreslås fastställa regler för
ersättning, ersättningsnivå 2017 samt fastställa antalet platser inom bostad
med särskild service inför införandet av ny resursfördelningsmodell 1 maj
2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-01-25
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Rapport stödbehovsmätning och resursfördelningsmodell BMSS
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar förslag till stödbehovsmodell samt
resursfördelningsmodell för bostad med särskild service.
2. Resursfördelningsmodellen träder i kraft 1 maj 2017.
3. Programdirektören får i uppdrag att besluta om ersättningsnivåerna 2017
samt fastställa antalet platser inom bostad med särskild service.
4. Programdirektören får i uppdrag att ta fram regler för ersättning som
även skall innefatta princip för hantering av externa köp som harmoniserar
med resursfördelningsmodellen.
5. En uppföljning av effekter av
stödbehovsmätningar/resursfördelningsmodell ska göras hösten 2017 samt
hösten 2018, eventuella justeringar görs i samband med programplan med
budget.
Nämndens behandling
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) meddelar att beslutspunkt tre i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag revideras med tillägget "i samråd
med ordföranden".
Yrkande
Nadia Abdellah (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen och i andra hand att ärendet avslås.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) ställer först Nadia Abdellahs
(V) yrkande om återremiss under proposition och finner att
programnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut, det vill säga
bifall till Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag respektive
Nadia Abdellahs (V) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar förslag till stödbehovsmodell samt
resursfördelningsmodell för bostad med särskild service.
2. Resursfördelningsmodellen träder i kraft 1 maj 2017.
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3. Programdirektören får i uppdrag att besluta om ersättningsnivåerna 2017
samt fastställa antalet platser inom bostad med särskild service i samråd
med ordföranden.
4. Programdirektören får i uppdrag att ta fram regler för ersättning som
även skall innefatta princip för hantering av externa köp som harmoniserar
med resursfördelningsmodellen.
5. En uppföljning av effekter av
stödbehovsmätningar/resursfördelningsmodell ska göras hösten 2017 samt
hösten 2018, eventuella justeringar görs i samband med programplan med
budget.
Reservation
Nadia Abdellah (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande
om avslag.

§ 3 Effektiviseringsuppdrag bostad med särskild service
Ärendenummer: Sov 44/2017
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Ärendet hanterar ett effektiviseringsuppdrag inom bostad med särskild
service. I programplan med budget 2017 riktades ett något högre
omprövningskrav till verksamheten 2017 på 4 mnkr.
Jämförelser i Kostnad per brukare (KPB) visar att dygnskostnaden för
bostad med särskild service i Örebro är högre än medel även i jämförelse
med kommuner med många funktionshindrade. Örebro har en hög andel
gruppbostäder vilket drar upp kostnaderna i jämförelse.
Stödbehovsmätningar har gjorts inom bostad med särskild service och
utifrån fastställda nivåer visar resultatet på flera boenden med högre
bemanning jämfört med bedömt behov. Sammanvägt medför detta en
potential till kostnadsminskningar.
Effektiviseringsuppdraget ska fortsätta även 2018 och 2019 och kommer
sammantaget omfatta 20 mnkr. Årliga uppföljningar av
stödbehovsmätningar och resursfördelningsmodellen ska göras 2018 samt
2019 som kan medföra justeringar av storlek på effektiviseringsuppdraget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-01-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd ger Nämnden för funktionshindrade i
uppdrag att arbeta med ett treårigt uppdrag avseende en effektivisering på
20 mnkr inom verksamheten bostad med särskild service.
2. Medel för omställning 16 mnkr för 2017 fördelas från Programnämnd
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social välfärd till Nämnden för funktionshindrade via särskild intäkt.
3. Årlig uppföljning av 2018 samt 2019 av effektiviseringsuppdraget ska
göras i samband med upprättande av programplan med budget.
Uppföljning av stödbehovsmätningar/resursfördelningsmodell kan medföra
justering av storlek på effektiviseringsuppdraget.
Yrkande
Johan Åqvist (L) yrkar på avslag i ärendet enligt eget yrkande om att avisa
besparingskraven riktade mot bostad med särskild service, att
Programnämnden ska äska medel från Kommunstyrelsens medel för
oförutsedda utgifter för kostnader som inte täcks av budget 2017 samt att
ge Nämnden för funktionshindrade i uppdrag att beskriva konsekvenser
med framtida besparingskrav.
David Larsson (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag i förmån för Sverigedemokraternas eget förslag till budget.
Nadia Abbdellah (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag i förmån för Vänsterpartiets eget förslag till budget.
Jesper Räftegård (MP) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag i förmån för Miljiöpartiets eget förslag till budget och bifall till
punkt tre i Johan Åqvist (L) yrkande.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns fyra förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Johan
Åqvist (L) yrkande om avisa besparingskraven riktade mot bostad med
särskild service, att Programnämnden ska äska medel från
Kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter för kostnader som inte
täcks av budget 2017 samt att ge Nämnden för funktionshindrade i uppdrag
att beskriva konsekvenser med framtida besparingskrav, David Larssons
(SD), Nadia Abbdellahs (V) och Jesper Räftegårds (MP) yrkande om
avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag i förmån för respektive
partis egen budget.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd ger Nämnden för funktionshindrade i
uppdrag att arbeta med ett treårigt uppdrag avseende en effektivisering på
20 mnkr inom verksamheten bostad med särskild service.
2. Medel för omställning 16 mnkr för 2017 fördelas från Programnämnd
social välfärd till Nämnden för funktionshindrade via särskild intäkt.
3. Årlig uppföljning av 2018 samt 2019 av effektiviseringsuppdraget ska
göras i samband med upprättande av programplan med budget.
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Uppföljning av stödbehovsmätningar/resursfördelningsmodell kan medföra
justering av storlek på effektiviseringsuppdraget.
Reservation
Johan Åqvist (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om att avisa besparingskraven riktade mot bostad med särskild
service, att Programnämnden ska äska medel från Kommunstyrelsens
medel för oförutsedda utgifter för kostnader som inte täcks av budget 2017
samt att ge Nämnden för funktionshindrade i uppdrag att beskriva
konsekvenser med framtida besparingskrav.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet i förmån för
Sverigedemokraternas eget förslag till budget.
Nadia Abbdellah (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för
Vänsterpartiets eget förslag till budget.
Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot beslutet i förmån för
Miljöpartiets eget förslag till budget och om bifall till punkt tre i Johan
Åqvist (L) yrkande.

§ 4 Verksamhetsplan och internbudget 2017
Ärendenummer: Sov 557/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan med budget 2017 för programnämndens eget
verkställande uppdrag planerar för utveckling i enlighet med de uppdrag
som anges i Övergripande strategier med budget 2017 samt i Programplan
med budget för social välfärd 2017. Nämnden ska fullgöra sitt uppdrag och
bidra till utveckling av de fyra strategiområdena och säkra
verksamhetsuppdraget avseende fördelning av ekonomiska resurser,
lokalförsörjningsplanering, utveckling av IT-system, att skapa
förutsättningar för och säkra tillgång till kvalitativa sociala välfärdstjänster
samt följa samhällsutvecklingen.
De mål som berörs är främst långsiktig och hållbar ekonomi, trygg och god
omsorg, familjer och enskilda ska få stöd samt tillgång till bostäder.
Programnämnden har 2016 gjort förbättringar av resultatet men fortfarande
finns obalanser i ekonomin. Under 2017 fortsätter arbetet mot en ekonomi i
balans genom utvecklad ekonomistyrning, fortsatt utveckling av
myndighetsutövningen, utveckling av kontrollsystem samt
effektiviseringar genom de riktade uppdragen och generella
omprövningskrav.
Programnämndens utvecklingsuppdrag fokuserar till stor del på att skapa
och säkra förutsättningar för välfärdstjänster och en långsiktig och hållbar
utveckling. Digitalisering, säkra kompetensförsörjningen och utveckla den
långsiktiga bostadsplaneringen. Sveriges bästa äldreomsorg samt
införandet av ett rehabiliterande arbetssätt är prioriterade uppdrag.
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Programnämnden har en driftbudgetram på 1 853 tkr.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2017 Programnämnd social välfärd
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
2. Utvecklingsmedel fördelas enligt förslag.
3. Programdirektören får i uppdrag att fördela återstående
utvecklingsmedel samt att ansvara för eventuell omdisponering av medel
efter avstämning med presidiet.
4. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till
Kommunstyrelseförvaltingen för verkställande.
Yrkande
Ulf Södersten (M) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
i förmån för Moderaternas eget förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag i förmån för Sverigedemokraternas eget förslag till budget.
Johan Åqvist (L) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag i
förmån för Liberalernas eget förslag till budget.
Jesper Räftegård (MP) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag i förmån för Miljöpartiets eget förslag till budget.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns fem förslag till
beslut, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
respektive Ulf Söderstens (M), David Larssons (SD), Johan Åqvists (L)
och Jesper Räftegårds (MP) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag i förmån för respektive partis eget
budgetförslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
2. Utvecklingsmedel fördelas enligt förslag.
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3. Programdirektören får i uppdrag att fördela återstående
utvecklingsmedel samt att ansvara för eventuell omdisponering av medel
efter avstämning med presidiet.
4. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till
Kommunstyrelseförvaltingen för verkställande.
Reservation
Ulf Södersten (M), Sara Ishak (M) och Carl-Johan Wase (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet i förmån för Moderaternas eget förslag till budget.
Johan Åqvist (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas
eget förslag till budget.
Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Miljöpartiets eget förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar skriftligt sig mot beslutet i förmån för
Sverigedemokraternas eget förslag till budget.

§ 5 Återkoppling av förstudie kring nya lokaler för OTgruppen
Ärendenummer: Sov 622/2016
Handläggare: Lars Thornberg
Ärendebeskrivning
Ärendet omfattas av sekretess enligt OSL 31 kap. § 16 och behandlas
bakom stängda dörrar på nämndsammanträdet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 6 Tillsynsrapport 2016
Ärendenummer: Sov 43/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programnämnden har det årliga uppdraget att fastställa tillsynsplan för
internkontroll för att säkerställa ändamålsenlig styrning och kontroll. En
riskanalys har genomförts med aktivt deltagande av programnämndens
presidium och två granskningsområden har valts ut, ett inom området
ekonomi och ett inom området verksamhet. Tillsynsrapport 2016 omfattar
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följande områden:
- Uppföljning av biståndsbedömningsmodellen efter genomförda
förändringar
- Myndighetsutövning, biståndsbedömning av beslut för vård- och
omsorgsboende
- Konsekvensbedömningar - ärendehantering
Beslutsunderlag
Riskanalys genomförd av Programnämndens social välfärds presidium
2016-01-20. Diskussion kring lämpliga områden för granskning har också
genomförts vid programutvecklingsgruppens sammanträde i oktober 2015.
Tillsynsrapport 2015.
Utvärdering och förslag till utveckling av biståndsbedömningsmodell inom
vård- och omsorg, Sov 286/2015.
Utveckling av biståndsbedömningsmodellen inom vård- och omsorg, Sov
495/2016.
Kan personer med stora omsorgsbehov i hemvården i högre grad erbjudas
vård- och omsorgsboende? Sov 681/2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Tillsynsrapport för 2016 fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen
och revisorerna.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta med de
åtgärdsförslag som anges för respektive granskningsområde.
3. Beslut om tillsynsplan för 2017 fattas vid programnämndens
sammanträde den 1 februari 2017.
Nämndens behandling
Nämnden kommer överens om att ändra ett par formuleringar under
granskningsområdet för Konsekvensbedömningar för att bland annat
tydliggöra att genus är ett utvecklingsområde i konsekvensbedömningarna.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Reviderad Tillsynsrapport för 2016 fastställs och överlämnas till
Kommunstyrelsen och revisorerna.
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta med de
åtgärdsförslag som anges för respektive granskningsområde.
3. Beslut om tillsynsplan för 2017 fattas vid programnämndens
sammanträde den 1 februari 2017.
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§ 7 Tillsynsplan 2017
Ärendenummer: Sov 591/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programnämnden har det årliga uppdraget att fastställa tillsynsplan för
internkontroll för att säkerställa ändamålsenlig styrning och kontroll. En
riskanalys har genomförts med programnämndens presidium och tre
granskningsområden har sedan valts ut, 2 inom området ekonomi och 1
inom området verksamhet. Då nämnden inte ansvarar för någon anställd
personal utgår granskning inom område personal.
Myndighetskontor - flera ingångar och otydlig gränsdragning
En utredning ska under våren 2017 göra en översyn av
delegationsförteckningar och gränser mellan myndighetsutövningen inom
vård- och omsorg/funktionshindrade samt socialtjänst. Granskningen ska
följa upp åtgärder efter genomfört uppdrag genom granskning av ett antal
individärenden, har förbättringar skett?
Myndighetsutövning - LSS/personlig assistans
Följa ärendegång för beslut inom område LSS/personlig assistans. Ett
särskilt fokus läggs på hur uppföljning av beslut sker.
Ej tillräckliga kontrollsystem inom valfrihetssystemet
Verkställighet av förbud mot anhöriganställningar. Granskning av ett antal
företag som har hög andel utförd tid av beviljad tid.
Utöver valda områdena finns uppföljning av tidigare års granskningspunkt
från tillsynsplan 2016 avseende uppföljning av
biståndsbedömningsmodellen. Två återstående punkter från
granskningsplan 2015 avseende uppföljning av fördelning föreningsbidrag
tillkommer också. Fördelning av föreningsbidrag och utvecklingsstöd
marknadsföring och tillgänglighet samt fördelning av föreningsbidrag och
utvecklingsstöd, föreningar har fått bidrag en längre tid.
Beslutsunderlag
Riskanalys genomförd av Programnämndens social välfärds presidium
2016-10-24. Diskussion kring lämpliga områden för granskning har också
genomförts vid programutvecklingsgruppens sammanträde i oktober 2016.
Tillsynsrapport 2016, Sov 43/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Nämnden fastställer tillsynsplanen för internkontroll 2017
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

§ 8 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2016
Ärendenummer: Sov 42/2017
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
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 (fr o m 2013-06-01 tidigare Socialstyrelsen),
kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 36 stycken, 19 fler än kvartal 3:2016. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade 11 SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 4:2016, lika många som under kvartal
3:2016. Nämnden rapporterar 47 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
4:2016, vilket är lika många som vid det förra rapporteringstillfället.
Totalt rapporterar socialnämnderna 6 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 4:2016, vilket är 11 färre än kvartal
3:2016.
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.
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§ 9 Årlig uppräkning av vård- och omsorgstaxa samt taxa
för service utan behovsprövning
Ärendenummer: Sov 55/2017
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning
Avgifter och kostpriser inom vård och omsorg ska räknas om varje år
utifrån förändringar i prisbasbelopp och omsorgsprisindex. Enligt beslut i
kommunfullmäktige om taxan och kostavgifter inom vård och omsorg
2003, §§ 42 och 111 och genom ärende KS 1126/2016 § 271 punkt 10 och
11 ska omräkningen fastställas av Programnämnd social välfärd.
Avgifter och belopp med stöd i Socialtjänstlagen justeras utifrån förändring
av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kronor. Beloppet
har ökat med 500 kronor jämfört med beloppet för 2016. Förslaget är
därmed att dessa avgifter och belopp ska höjas under 2017.
Priset för hemtjänst, hemsjukvård, serviceinsatser utan biståndsbeslut samt
avgift för trygghetslarm ska från och med år 2017 justeras utifrån
föregående års fastställda omsorgsprisindex (OPI). Det är sedan tidigare
beslutat att samtliga kostavgifter ska omräknas utifrån omsorgsprisindex.
För 2016 fastställdes omsorgsindexet till 2,6 procent. Förslaget är att dessa
avgifter ska höjas under 201
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-01-17
Nya avgifter och kostpriser 2017, 2017-01-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Maxavgift i vård- och omsorgsboende och i hemtjänst höjs från och med
1 mars 2017.
2. Schablonbeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och sammanboende makar/sambor äldre än 65 år höjs från och med 1
mars 2017.
3. Priset för hemtjänst höjs från och med 1 mars 2017.
4. Priset för kommunal hemsjukvård höjs från och med 1 mars 2017.
5. Priset för städ, tvätt och inköp för medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2017.
6. Priset för aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2017.
7. Beloppet för omvårdnad på korttidsvård, växelvård och rehab-platser
fastställs enligt förslag att gälla från och med 1 mars 2017.
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8. De kostpriser som inte är korrigerade enligt Kommunfullmäktiges beslut
höjs från och med 1 mars 2017.
Yrkande
Nadia Abdellah (V) yrkar bifall på punkt 1-7 och avslag på punkt 8.
Jesper Räftegård (MP) yrkar avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för Miljöpartiets eget förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag i förmån för Sverigedemokraternas eget förslag till budget.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns tre förslag till
beslut för beslutspunkt 1-7, det vill säga bifall till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Jesper Räftegårds (MP)
och David Larssons (SD) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för respektive partis
eget förslag till budget.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden finner därefter att det finns fyra förslag till beslut för
beslutspunkt 8, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag respektive Nadia Abbdellahs (V) yrkande avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Jesper Räftegårds (MP) och David
Larssons (SD) yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för respektive partis eget förslag till budget.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Maxavgift i vård- och omsorgsboende och i hemtjänst höjs från och med
1 mars 2017.
2. Schablonbeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och sammanboende makar/sambor äldre än 65 år höjs från och med 1
mars 2017.
3. Priset för hemtjänst höjs från och med 1 mars 2017.
4. Priset för kommunal hemsjukvård höjs från och med 1 mars 2017.
5. Priset för städ, tvätt och inköp för medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2017.
6. Priset för aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2017.
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7. Beloppet för omvårdnad på korttidsvård, växelvård och rehabplatser
fastställs enligt förslag att gälla från och med 1 mars 2017.
8. De kostpriser som inte är korrigerade enligt Kommunfullmäktiges beslut
höjs från och med 1 mars 2017.
Johan Åqvist (L) avstår från att delta i beslut.
Reservation
Nadia Abdellah (V) reserverar sig mot beslut på beslutspunkt 8 i förmån
för eget yrkande om avslag.
Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot beslutet i förmån för
Miljöpartiets eget förslag till budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet i förmån för
Sverigedemokraternas eget förslag till budget.

§ 10 Indelning av nya vårdenheter
Ärendenummer: Sov 34/2017
Handläggare: Malin Lager
Ärendebeskrivning
Inför införandet av det nya IT-stödet Lifecare (ersätter Meddix öppenvård
och Meddix samordnad vårdplan SVP) och införandet av NPÖ (nationell
patientöversikt) producent har frågan om indelning av vårdenheter
aktualiserats. Vid införandet av det nya IT-stödet behöver vårdgivare
Örebro kommun dela in verksamheten i vårdenheter för att uppfylla
lagkrav i patientdatalagen och för att hälso- och sjukvårdspersonal ska
kunna tilldelas korrekta och ändamålsenliga behörigheter i HSA-katalogen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-01-03
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Följande förvaltningar utgör var för sig en vårdenhet enligt 4 kap. 4 §
patientlagen:
- Förvaltningen för funktionshindrade
- Vård och omsorgsförvaltningen
2. HSA-ansvarig i Örebro kommun ansvarar för att verkställa beslutet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 11 Språk och kommunikation
Ärendenummer: Sov 483/2016
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Projektet startade 2012 med syfte att medborgarnas behov av att
kommunicera på andra språk än svenska ska tillgodoses inom
Programområdet. Projektet har jobbat med fyra leveranser och samtliga har
levererats eller kommer att levereras till årsskiftet 2016/2017 och kommer
att slutföras under 2016. Projektet redovisas i en slutrapport.
Sammanfattningsvis så har projektets mål uppnåtts till stora delar. I
slutrapporten presenterar projektet en mängd olika förslag på förbättringar
som riktas både mot driftsnämndernas förvaltningar och
Kommunstyrelseförvaltningen. Samtliga förslag syftar till att förbättra
matchningen mellan medborgarnas behov av specifikt kontaktspråk och
medarbetarnas språkkompetens.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-11-16
Slutrapport Språk och kommunikation 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Vård och omsorgsnämnderna, Nämnden för funktionshindrade och
socialnämnderna får i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra
projektets förslag riktade till respektive förvaltning.
2. Kommunstyrelseförvaltningens Myndighetsavdelning får i uppdrag att
registrera kontaktspråk per individ och att följa upp om behovet tillgodoses
i samband med gängse individuppföljning.
3. Socialnämnderna får i uppdrag att registrera kontaktspråk per individ
och att följa upp om behovet tillgodoses i samband med gängse
individuppföljning.
4. Vård och omsorgsnämnderna, Nämnden för funktionshindrade och
socialnämnderna får i uppdrag att registrera medarbetarnas
språkkompetens i det personaladministrativa systemet.
5. Vård och omsorgsnämnderna, Nämnden för funktionshindrade och
socialnämnderna får i uppdrag att tillse att respektive förvaltning utser en
befintlig kvalitetsledare med uppdrag att löpande bevaka språk och
kommunikationsperspektivet och att arbeta för samutnyttjande av
språkresurser mellan förvaltningar.
6. Programdirektören får i uppdrag att tillsammans med kommunens andra
direktörer i övrigt se över möjligheterna att genomföra projektets förslag
avseende förbättringar av information och kommunikation på andra språk.
7. Nämnden för funktionshindrade får i uppdrag att sprida och
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tillgängliggöra kunskap om Alternativ Kompletterande kommunikation till
övriga förvaltningar inom programområdet.
8. Återrapportering till Programnämnd social välfärd ska ske under hösten
2017.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar avslag till beslutspunkt 1 i
Kommunstyrelseförvaltningens förslag då Sverigedemokraterna är rädda
att förslagen kommer att vara kostnadsdrivande och motverka integration.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut
på beslutspunkt 1, det vill säga bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag respektive David Larssons (SD) yrkande om avslag på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Vård och omsorgsnämnderna, Nämnden för funktionshindrade och
socialnämnderna får i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra
projektets förslag riktade till respektive förvaltning.
2. Kommunstyrelseförvaltningens Myndighetsavdelning får i uppdrag att
registrera kontaktspråk per individ och att följa upp om behovet tillgodoses
i samband med gängse individuppföljning.
3. Socialnämnderna får i uppdrag att registrera kontaktspråk per individ
och att följa upp om behovet tillgodoses i samband med gängse
individuppföljning.
4. Vård och omsorgsnämnderna, Nämnden för funktionshindrade och
socialnämnderna får i uppdrag att registrera medarbetarnas
språkkompetens i det personaladministrativa systemet.
5. Vård och omsorgsnämnderna, Nämnden för funktionshindrade och
socialnämnderna får i uppdrag att tillse att respektive förvaltning utser en
befintlig kvalitetsledare med uppdrag att löpande bevaka språk och
kommunikationsperspektivet och att arbeta för samutnyttjande av
språkresurser mellan förvaltningar.
6. Programdirektören får i uppdrag att tillsammans med kommunens andra
direktörer i övrigt se över möjligheterna att genomföra projektets förslag
avseende förbättringar av information och kommunikation på andra språk.
7. Nämnden för funktionshindrade får i uppdrag att sprida och
tillgängliggöra kunskap om Alternativ Kompletterande kommunikation till
övriga förvaltningar inom programområdet.
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8. Återrapportering till Programnämnd social välfärd ska ske under hösten
2017.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet i förmån för eget
yrkande om avslag på Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 12 Resultat nationell brukarundersökning äldre
Ärendenummer: Sov 49/2017
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Information om den nationella brukarundersökningen "Så tycker äldre om
äldreomsorgen 2016" som Socialstyrelsen gjort och resultat specifikt för
Örebro.
Beslutsunderlag
Presentation Örebro hemtjänst totalt 2016
Presentation Örebro vård- och omsorgsboende totalt 2016
Övergripande resultat Örebro 2016
Tabellbilaga resultat 2016 programnämnd
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 13 Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov
Ärendenummer: Sov 681/2016
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Flera mätningar har visat att antal personer med omfattande
hemtjänstinsatser är hög i Örebro jämfört med andra kommuner och att
gruppen har ökat under de senaste åren. I många fall överskrider kostnaden
för att vårda dessa personer hemma kostnaden för en plats på vård- och
omsorgsboende. Därför gavs följande uppdrag i kommunens Övergripande
strategier och budget (ÖSB) inför 2016
En
vårdtagare med mycket stora omsorgsbehov i högre grad ska erbjudas
vård- och omsorgsboende i stället för vård inom ramen för hemvård .
Utifrån resultatet kan slutsatser sammanfattas i följande punkter:
- Majoriteten av personerna med omfattande hemtjänst önskar att bo kvar i
sin nuvarande bostad.
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- Några fler personer än idag kan säkert motiveras till vård- och
omsorgboende men långtifrån alla.
- Vård - och omsorgsboende är sällan aktuellt för yngre personer eller
personer med utländsk härkomst.
- Att känna sig trygg hemma och om anhöriga finns i hemmet eller inte
tycks vara mer avgörande för ansökan till boende än omfattande hemtjänst.
- För de flesta personerna som har lite hemtjänst och som beviljas boende
kan detta anses motiverat av andra skäl än rent ekonomiska.
- Det är säkert möjligt att några av personerna som beviljas vård- och
omsorgsboende skulle kunna fortsätta vårdas hemma med annat stöd eller i
en annan boendeform.
Beslutsunderlag
Rapport - Uppföljning av personer med stora behov, 2016-12-16
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 14 Beslut om val av utförare av härbärgesplatser och
stödboendeplatser
Ärendenummer: Sov 349/2016
Handläggare: Anna Pettersson, Liselott Bergqvist, Lena Ljungsten
Ärendebeskrivning
Avtalet med Frälsningsarmén Gnistan om verksamhetsdriften av härbärget
och stödboendet löper ut 2017-09-30. I juni 2016 beslutade Programnämnd
social välfärd att inleda en ny upphandling under hösten 2016. Nytt avtal
väntas gälla från och med 2017-10-01.
På uppdrag av programdirektör Daniel Jansson Hammargren har
Kommunstyrelseförvaltningen startat en upphandling och tagit fram ett
förfrågningsunderlag avseende verksamhetsdriften av härbärget och
stödboendet på Bruksgatan i Örebro. Upphandlingen omfattar tio (10)
härbärgesplatser med en möjlighet till flexibilitet upp till fjorton (14)
platser vid behov samt tio (10) stödboendeplatser. Målgruppen för
härbärget är män över 18 år i tillfälligt behov av nattlogi eller mer
långvarigt hemlösa i behov av nattlogi. Målgruppen för stödboendet är
hemlösa män och kvinnor över 20 år med missbruks- och/eller
beroendeproblematik. Förfrågningsunderlaget har legat ute för annonsering
och det har inkommit tre (3) anbud som kvalificerat sig. Upphandlingen
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genomförs som ett förenklat förfarande enligt Lagen om offentlig
upphandling (LOU). Nytt avtal väntas gälla från och med 2017-10-01.
Genomgång av anbuden har utförts av en arbetsgrupp bestående av
tjänstemän som utsetts av Kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-01-31
Upphandlingsprotokoll, 2017-01-30
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar anbudet från Örebro Stadsmission,
organisationsnummer 8024989769, för verksamhetsdriften av härbärget
och stödboendet på Bruksgatan i Örebro.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Yrkande
Nadia Abdellah (V) yrkar att verksamheten tas tillbaka i kommunal regi.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Nadia Abdellahs
(V) yrkande om att verksamheten tas tillbaka i kommunal regi.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd antar anbudet från Örebro Stadsmission,
organisationsnummer 8024989769, för verksamhetsdriften av härbärget
och stödboendet på Bruksgatan i Örebro.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservation
Nadia Abdellah (V) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande
om att verksamheten ska tas i kommunal regi.

§ 15 Förlängning av Gränslöst samarbete mellan Örebro
kommun och Region Örebro län för personer över 65 år
Ärendenummer: Sov 57/2017
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har sedan 2014 samarbetat med Region Örebro län i ett
gränslöst samarbete för personer över 65 år. Avsikten har varit att bygga
upp en stabil organisation för ett gränslöst samarbete mellan kommun och
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region och har omfattat allt från förebyggande insatser till vård i livets
slutskede.
Projektet löpte ut under 2016 och det föreslås därför förlängas till 31
december 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-01-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Projektet Gränslöst samarbete mellan Örebro kommun och Region
Örebro län för personer över 65 år förlängs till 31 december 2018.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 16 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Föreningen
Solidaritet
Ärendenummer: Sov 417/2016
Ärendebeskrivning
Föreningen Solidaritet ansökte om 345 000 kronor i föreningsbidrag för
perioden 2017-2019. Ansökan avslogs då det fanns en del oklarheter kring
föreningens verksamhet, organisation och eventuellt samgående med
föreningen Vi. Ansökan har istället behandlats som en ansökan om
utvecklingsstöd.
Hamid Siraj, ordförande, Azita Bahboudi, vice ordförande, Kahdoui
Elbrichi, koordinator, och Mia Norrie, samhällsutbildare träffade
Föreningsutskottet vid dess sammanträde den 10 januari och förklarar att
Solidaritet inte kommer att gå ihop med föreningen Vi som främst har till
syfte att stärka samhället genom att förebygga bland annat narkotika.
Föreningen har under hösten arbetat mycket med samhällsundervisning
och utveckling av undervisningsmaterial som passar målgruppen på bästa
sätt. Undervisningen har syftat till att öka kunskapen bland deltagarna om
Sverige och vilka rättigheter och skyldigheter samhällsmedborgare och
föräldrar har.
Föreningen ser också behov av att starta exempelvis kvällsgrupper för
ungdomar i samarbete med skolan för att förebygga att ungdomar faller
mellan stolarna.
Beslutsunderlag
Ansökan
Information om föräldrautbildning
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Budget
Årsmötesprotokoll
Stadgar
Ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse
Information om verksamheten
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Föreningen Solidaritet beviljas 60 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd
för föreningens verksamhet 2017.
2. Efter årsmötet 2017 ska föreningen inkomma med protokoll och
årsmöteshandlingar till Föreningsutskottet.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar avslag till Föreningsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Föreningsutskottets förslag respektive David
Larssons (SD) yrkande om avslag på Föreningsutskottets förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Föreningsutskottets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Föreningen Solidaritet beviljas 60 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd
för föreningens verksamhet 2017.
2. Efter årsmötet 2017 ska föreningen inkomma med protokoll och
årsmöteshandlingar till Föreningsutskottet.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
eget yrkande om avslag på Föreningsutskottets förslag.

§ 17 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Spelkontroll
Örebro
Ärendenummer: Sov 323/2016
Ärendebeskrivning
Föreningen Spelkontroll ansökte om 80 000 kronor i föreningsbidrag för
perioden 2017-2019. Ansökan avslogs då föreningen är helt nystartad och
är bättre lämpad för ett utvecklingsstöd. Ansökan togs upp på nytt vid
Föreningsutskottets sammanträde den 10 januari.
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Beslutsunderlag
Ansökan
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse 2015
Resultaträkning 2015
Revisionsberättelse
Stadgar
Balansrapport
Verksamhetsplan
Årsredovisning
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Föreningen Spelkontroll beviljas 20 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd
för sin föreningsverksamhet 2017.
2. Föreningen återredovisar sin verksamhet till Föreningsutskottet under
hösten 2017.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 18 Fyllnadsval till Föreningsutskottet
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) har avslutat sina politiska uppdrag i programnämnden,
däribland sitt uppdrag som ledamot i programnämndens Föreningsutskott.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anders Brandén (M) väljs till ny ledamot i Föreningsutskottet efter
Emelie Jaxell (M).
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 19 Fyllnadsval till styrgruppen för gränslöst samarbete
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) har avslutat sina politiska uppdrag i programnämnden,
däribland sitt uppdrag som ledamot i styrgruppen för gränslöst samarbete
för personer över 65 år.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ulf Södersten (M) väljs till ledamot i styrgruppen för gränslöst samarbete
för personer över 65 år, efter Emelie Jaxell (M).
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 20 Fyllnadsval till Myndighetsutskottet
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) har avslutat sina politiska uppdrag i programnämnden,
däribland sitt uppdrag som ledamot i programnämndens myndighetsutskott
där det därför blir en vakant plats. Förslaget är att Johan Åqvist (L) väljs
till ny ledamot i Myndighetsutskottet.
Fisun Yavas (S) föreslås utses till vice ordförande i Myndighetsutskottet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:
1. Johan Åqvist (L) väljs till ledamot i Myndighetsutskottet efter Emelie
Jaxell (M).
2. Fisun Yavas (S) väljs till vice ordförande i Myndighetsutskottet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 21 Anmälan av inkomna skrivelser
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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 22 Anmälan av beslut enligt delegation
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 20 januari 2017.
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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§ 11 Årlig uppräkning av vård- och omsorgstaxa samt för
service utan behovsprövning
När priset på matlådor chockhöjdes till nästan det dubbla var det
de absolut fattigaste pensionärerna som drabbades hårdast.
Konstruktionen av systemet gjorde att gör att äldre med så låga
pensioner att de inte betalar någon hemtjänstavgift, får betala
hela prishöjningen. Därför motsatte vi oss den höjningen. Då
förordade vi en succesiv uppräkning för att mildra
kostnadsökningen, vilket man alltså inte gjorde.
På grund av chockhöjningen då anser vi att priset på matlådor nu
ska ligga fast tills de lägsta pensionerna kommit ikapp.
Vi bifaller punkt 1-7 i beslutet, men reserverar oss mot punkt 8,
som berör höjningen av priset på matlådor.
Nadia Abdellah
Vänsterpartiet

