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Justerat den 17 februari 2015.

Rasmus Persson (C), ordförande

Emelie Jaxell (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 februari.

§ 1 Godkännande av redovisning för Personligt ombud
2014
Ärendenummer: Sov 15/2014
Handläggare: Jan Backlund
Ärendebeskrivning
I förordningen SFS 2013:522, Socialstyrelsen, framgår att verksamheten
Personligt ombud ska tillhöra socialtjänsten för att erhålla avsett statsbidrag.
Efter beslut i programnämnden 6 februari 2014 om ansökan av statsbidrag
för personligt ombud beviljade Länsstyrelsen i Örebro län statsbidrag under
2014 till verksamhet med personligt ombud motsvarande fyra tjänster, 1 209
600 kronor.
Redogörelsen för 2014 års verksamhet med personligt ombud är inlämnad
till Länsstyrelsen i Örebro län då sista svarsdag var 2015-01-15, men
kompletteras med ett protokollsutdrag.
Beslutsunderlag
Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med
Personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar
SFS 2013:522.
Socialstyrelsens Meddelandeblad 5/2011.
Redovisning av verksamhet med Personligt ombud verksamhetsår 2014.
Tjänsteskrivelse, 2015-01-27
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd
- Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014
godkänns.
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När nämnden inte hinner sammanträda innan svarstidens utgång
kompletteras ansökan i efterhand med nämndprotokoll.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 2 Ansökan om medel för Personligt ombud 2015
Ärendenummer: Sov 40/2015
Handläggare: Jan Backlund
Ärendebeskrivning
I förordningen SFS 2013:522, Socialstyrelsen, framgår att verksamheten
Personligt ombud ska tillhöra socialtjänsten för att erhålla avsett statsbidrag.
Efter beslut i kommunstyrelsen Ks 238/2013 daterad 2013-12-17 om
förändrad förvaltningstillhörighet överfördes verksamheten Personligt
ombud från Kultur- och medborgarnämnden till Vård- och omsorgsnämnd
väster 2014-01-01.
Förvaltningen föreslår programnämnd att ansökan godkänns för fortsatt
statsbidrag för Personligt ombud inför 2015. Ansökan har redan lämnats in
till Länsstyrelsen i Örebro län då sista svarsdag var 2015-01-15, men
kompletteras med ett protokollsutdrag.
Beslutsunderlag
Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med
Personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar
SFS 2013:522.
Socialstyrelsens Meddelandeblad 5/2011.
Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud daterad
2015-01-05. Sänd till Länsstyrelsen i Örebro Län 2015-01-12.
Redovisning av verksamhet med Personligt ombud verksamhetsår 2014.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd
- Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud godkänns.
När nämnden inte hinner sammanträda innan ansökningstidens utgång
kompletteras ansökan i efterhand med nämndprotokoll. Utbetalning av
statsbidraget kommer att ske när ansökan är komplett och godkänd.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 3 Ansökan om finansiering EKSAM 2015-2018
Ärendenummer: Sov 304/2014
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
EKSAM ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro har inkommit
med en ansökan om ekonomiskt stöd till verksamheten med 1,8 miljoner
kronor per år i tre år, med periodisering maj 2015-april 2016, maj 2016-april
2017 samt maj 2017-april 2018.
EKSAM vänder sig till medborgare i Örebro som har behov av ekonomisk
rådgivning. Verksamheten möter särskilt utsatta grupper, t ex personer med
olika psykiska funktionshinder. Förutom individuellt stöd ordnas
studiecirklar och föreläsningar kring privatekonomi. Efterfrågan på stöd från
EKSAM är stor.
Med en ny ansökan för en ny period, vill föreningen stärka upp den dagliga
bemanningen med mer personal för att kunna ta emot fler besök, minska
väntetiden och arbeta mer förebyggande. Ansökan omfattar kostnader för tre
heltidstjänster, dvs. en utökning från 2,25 heltidstjänster. Syftet med den
önskade utökningen är att kunna möta det ökade behovet av besökstider och
att därmed kunna frigöra tid för utåtriktat förebyggande arbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2014-11-05
Ansökan
Rapport maj 2014 - oktober 2014 med bilaga (budget och utfall)
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.

§ 4 Nya avgifter och kostpriser 2015
Ärendenummer: Sov 331/2014
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Avgifter och kostpriser inom vård och omsorg ska räknas om varje år
utifrån förändringar i prisbasbelopp och konsumentprisindex. Enligt beslut i
Kom-munfullmäktige om taxan och kostavgifter inom vård och omsorg
2003, §§ 42 och 111, fastställs omräkningen av Programnämnd social
välfärd.
Avgifter med stöd i Socialtjänstlagen justeras utifrån förändring av
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 2015 är 44 500 kronor. Beloppet har ökat
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med 100 kronor jämfört med beloppet för 2014. Förslaget är att dessa
avgifter ska höjas under 2015.
Priset för hemtjänst, hemsjukvård, serviceinsatser utan biståndsbeslut,
kostpriser samt avgift för trygghetslarm ska justeras utifrån oktober månads
konsumentprisindex (KPI). Detta index har sjunkit från 314,40 till 314,02
mellan 2013 och 2014. Förslaget är att dessa avgifter är oförändrade under
2014.
En översyn av kostpriser inom biståndshandläggningen för mattjänst pågår
och väntas vara klar under första kvartalet 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-01-19
Ärende Nya avgifter och kostpriser inom vård och omsorg från och med 1
mars 2015, daterat 2 december 2014.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
1. Vårdavgiften (maxavgift) i vård- och omsorgsboende och i hemtjänst
justeras från och med 1 mars 2015 enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Schablonbeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och samman-boende makar/sambor äldre än 65 år justeras från och med 1
mars 2015 enligt kommunledningskontorets förslag.
3. Priset för hemtjänst är från och med 1 mars 2015 oförändrat enligt
kommunledningskontorets förslag.
4. Priset för hemsjukvård är från och med 1 mars 2015 oförändrat enligt
kommunledningskontorets förslag.
5. Priset för serviceinsatser utan biståndsbeslut är från och med 1 mars 2015
oförändrat enligt kommunledningskontorets förslag.
6. Priset för städ, tvätt och inköp för medboende är från och med 1 mars
2015 oförändrat enligt kommunledningskontorets förslag.
7. Priset för aktiviteter för anhöriga och medboende är från och med 1 mars
2015 oförändrat enligt kommunledningskontorets förslag.
8. Kostpriser inom vård och omsorg är från och med 1 mars 2015 oförändrat
enligt kommunledningskontorets förslag. Avgift för trygghetslarm är från
och med 1 mars 2015 oförändrat enligt kommunledningskontorets förslag.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar på att förslaget bifalls men att trygghetslarmen ska
vara kostnadsfria.
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Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag respektive Helena
Ståhls (SD) ändringsyrkande av Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
1. Vårdavgiften (maxavgift) i vård- och omsorgsboende och i hemtjänst
justeras från och med 1 mars 2015 enligt kommunledningskontorets förslag.
2. Schablonbeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och sammanboende makar/sambor äldre än 65 år justeras från och med 1
mars 2015 enligt kommunledningskontorets förslag.
3. Priset för hemtjänst är från och med 1 mars 2015 oförändrat enligt
kommunledningskontorets förslag.
4. Priset för hemsjukvård är från och med 1 mars 2015 oförändrat enligt
kommunledningskontorets förslag.
5. Priset för serviceinsatser utan biståndsbeslut är från och med 1 mars 2015
oförändrat enligt kommunledningskontorets förslag.
6. Priset för städ, tvätt och inköp för medboende är från och med 1 mars
2015 oförändrat enligt kommunledningskontorets förslag.
7. Priset för aktiviteter för anhöriga och medboende är från och med 1 mars
2015 oförändrat enligt kommunledningskontorets förslag.
8. Kostpriser inom vård och omsorg är från och med 1 mars 2015 oförändrat
enligt kommunledningskontorets förslag. Avgift för trygghetslarm är från
och med 1 mars 2015 oförändrat enligt kommunledningskontorets förslag.

§ 5 Programplan och budget 2015
Ärendenummer: Sov 41/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Elisabeth Nordin ger en generell information om förutsättningarna för
budgeten 2015.
- Programnämndens totala budget uppgår till 2 658 miljoner kronor.
- Omprövningskravet för programnämnden kommer under 2015 att ligga
på 8 miljoner kronor.
- Budgeten kommer att vara ett beslutsärende på nämndsammanträdet den
6 mars.
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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.

§ 6 Årsrapport 2014
Ärendenummer: Sov 44/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Elisabeth Nordin informerar kort om tidsplanen för årsberättelsen.
- Driftsnämnderna lämnade in sina årsberättelser till
Kommunledningskontoret under sista dagarna i januari för
resultatbedömning.
- Reslutatbedömning av driftsnämndernas årsberättelser pågår under första
veckan i februari.
- Årsberättelsen tas upp som beslutsärende på nämndens sammanträden
den 6 mars.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 7 Tillsynsplan 2015
Ärendenummer: Sov 42/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programnämnden har det årliga uppdraget att fastställa tillsynsplan för
internkontroll för att säkerställa ändamålsenlig styrning och kontroll.
Riskanalys har genomförts för området fördelning av föreningsbidrag och
utvecklingsstöd. Utifrån riskanalysen har följande två tillsynsområden valts:
· Fördelning av föreningsbidrag och utvecklingsstöd marknadsföring/tillgänglighet
· Fördelning av föreningsbidrag och utvecklingsstöd - föreningar har fått
bidrag en längre tid
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Beslutsunderlag
Riskanalys genomförd av Programutvecklingsgrupp social välfärd 2014-1125 samt 2014-12-16.
Tillsynsrapport 2014.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
- Tillsynsplanen för internkontroll 2015 fastställs.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 8 Avtal om utförande för uppförande av gruppbostad i
Södra Lindhult
Ärendenummer: Sov 12/2014
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har genom upphandling enligt LOU utsett en
samarbetspartner, Botrygg Förvaltningsfastigheter AB, för uppförande och
ägande av en gruppbostad med sex lägenheter och två servicebostäder i
Södra Lindhult. Målet har varit att genom samverkan nå ett genomförbart
projekt som håller sig inom beställarens budget.
Örebro kommun och Botrygg Förvaltningsfastigheter AB är nu överens om
att projektet ska fullföljas och att avtal om utförande tillika hyreskontrakt
ska upprättas.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
1. Kommunens lokalförsörjningsavdelning får i uppdrag att färdigställa och
teckna avtal och hyreskontrakt med hyran 1 403 000 kr per år för ny gruppoch servicebostad i Södra Lindhult.
2. Den slutgiltiga hyran får under byggtiden öka med max 1% från den
överenskomna.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 9 Avtal om utförande för uppförande av gruppbostad i
Lillån
Ärendenummer: Sov 13/2014
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har genom upphandling enligt LOU utsett en
samarbetspartner, Botrygg Förvaltningsfastigheter AB, för uppförande och
ägande av en gruppbostad med sex lägenheter i Lillån. Målet har varit att
genom samverkan nå ett genomförbart projekt som håller sig inom
beställarens budget.
Örebro kommun och Botrygg Förvalningsfastigheter AB är nu överens om
att projektet ska fullföljas och att avtal om utförande tillika hyreskontrakt
ska upprättas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-01-29
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
1. Kommunens lokalförsörjningsavdelning får i uppdrag att färdigställa och
teckna hyreskontrakt med hyran 1 136 365 kr per år för ny gruppbostad i
Lillån.
2. Den slutgiltiga hyran får under byggtiden öka med max 1% från den
överenskomna.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 10 Val till föreningsutskottet
Ärendenummer: Sov 43/2015
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärds föreningsutskott ansvarar för att behandla
ansökningar om treårigt föreningsbidrag och ettårigt utvecklingsstöd till
föreningar inom det sociala området. Föreningsutskottet har delegation från
programnämnden att besluta om föreningsbidrag och bereder ärenden om
utvecklingsstöd till programnämnden.
Föreningsutskottet består av en representant från respektive parti i
programnämnden och beslut fattas i enhällighet. I de fall enhällighet inte
kan uppnås går ärendet vidare till programnämnden för beslut. I och med ny
mandatperiod ska nytt föreningsutskott väljas utifrån förslag från respektive
parti i programnämnden.
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Beslutsunderlag
Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd, Sov
71/2012.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
- Följande av programnämndens ledamöter väljs till ledamöter i
föreningsutskottet:
Emelie Jaxell (M)
Richard Lööw (FP)
Martha Wicklund (V)
Jesper Räftegård (MP)
Gunhild Wallin (C), ordförande
John Johansson (S)
Susanne Lindholm (KD)
Helena Ståhl (SD)

§ 11 Val till Gränslöst samarbete för personer över 65 år
Ärendenummer: Sov 66/2014
Ärendebeskrivning
Gränslöst samarbete för personer över 65 år är ett samarbete mellan Örebro
kommun och Region Örebro län för att sudda ut gränserna mellan
landstingets och kommunens vård. En styrgrupp har valts med tolv
ledamöter, sex stycken från Örebro kommun och sex stycken från Region
Örebro län, varav 4 i majoritet och 2 i opposition från respektive part.
Ängen är också en del av styrgruppens ansvarsområde.
Arbetet i Gränslöst samarbete för personer över 65 år fokuseras
huvudsakligen på följande områden:
-

E-hälsa
Sammanhållen vård
Nya samarbetsformer
Utveckla medicinsk- och rehabiliterande vård
Forskning och utveckling
Förebyggande och hälsofrämjande områden

Ajournering
Mötet ajourneras 10 minuter för överläggning.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
Följande av programnämndens ledamöter väljs till ledamöter i styrgruppen
för Gränslöst samarbete för personer över 65 år:
Rasmus Persson (C)
Fisun Yavas (S)
Susanne Lindholm (KD)
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Marie Brorson (S)
Emelie Jaxell (M)
Azita Iranipour (FP)

§ 12 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 till PN 4 februari
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 13 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 23 januari.
Beslutsunderlag
Sammanställning av beslut tagna på delegation till PN 4 februari
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 14 Programdirektören informerar
Ärendenummer: Sov 48/2015
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
Kosmo AB har köpts upp av Norrlandia Care. De har informerat att
platschefen och personalen tas över och blir kvar.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
- Informationen tas till protokollet.

§ 15 Ordföranden informerar
Ärendenummer: Sov 49/2015
Handläggare: Rasmus Persson
Ärendebeskrivning
- En kunskapsdag om sociala investeringar anordnas den 16 mars. En från
varje parti får gå. Anmälan sker till Joel Larsson.
- Programnämndens ledamöter och presidierna i driftsnämnderna bjuds in i
en Frivilligfest som anordnas den 10 mars för att uppmärksamma
frivilliga och uppdragstagares insatser för Örebro kommun.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut
- Informationen tas till protokollet.
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