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Protokoll

Programnämnd social välfärd
2016-02-03
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
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Närvarande ledamöter
Rasmus Persson (C)
Fisun Yavas (S)
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Urban Svensson (KD)
Azita Iranipour (L)
John Johansson (S)
Marie Brorson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
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Martha Wicklund (V)
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Carl-Johan Wase (M)
Helena Ståhl (SD)
Jesper Räftegård (MP)
Tjänstgörande ersättare
Britten Uhlin (S)
Pia Delin (L)

§§ 1-2, 4-21

§§ 1-5

Ersättare för Fisun Yavas (S) § 3
Ersättare för Azita Iranipour (L) §§ 6-21

Närvarande ersättare
Gunhild Wallin (C)
Elvy Wennerström (S)
Emelie Jaxell (M)
Sara Maxe (KD)
Josefin Pettersson (SD)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren
Michael Romanovic Norlandia Care
Anna Lindström Norlandia Care AB
Anna Pettersson Utredare
Arianne Axewill Enhetschef
Fredrik Bergström
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Moa Ramberg Ekonom
Marie Villman Lokalstrateg
Elisabeth Nordin Programekonom
Berit Hjalmarsson

Paragraf 1-21

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 4 mars 2016

Rasmus Persson (C), ordförande

Ulf Södersten (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 mars 2016.

§ 1 Redovisning av åtgärder Skäpplandsgården
Ärendenummer: Sov 88/2015
Handläggare: Anna Lindström, Michael Romanovic
Ärendebeskrivning
Regionchef Anna Lindström, Norlandia Care AB och verksamhetschef
Michael Romonovic, Skäpplandsgården, informerar om de åtgärder
Norlandia Care AB genomfört för med anledning av den avtalsuppföljning
som genomfördes våren 2015 på Skäpplandsgården.
För att erbjuda välfärdstjänster till god kvalité gör Norlandia ett
värdegrundsarbete och en rad åtgärder har genomförts för att rätta till de
problem avtalsuppföljningen påvisade. Framförallt är det aktiviteter inom
området mat, aktiviteter för de boende och planering. Verksamheten har
förbättrats sedan ombyggnationen blivit klar och korttidsplatserna
försvunnit. Korttidsplaceringarna fungerade inte bra tillsammans med
demenssjuka och de boendes välmående har ökat sedan korttidsplatserna
försvann.
Norlandia arbetar efter FAMM-modellen för att förbättra mat- och
måltidskonceptet. Det går även att äta i två olika salar beroende på
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önskemål och personalen äter pedagogiskt tillsammans med boende. Det
pågår ett konstant arbete med att förbättra måltiderna. För att möta de
boendes synpunkter har Norlandia arbetat tillsammans med kommunens
kostchef för att bland annat anpassa måltidernas storlek.
Norlandia arbetar även mycket med aktiviteter för de boende och
genomförda undersökningar visar att nöjdheten bland de boende ökat.
Beslutsunderlag
Uppföljning av åtgärdsplan för Norlandia Care AB för driften av
Skäpplandsgården
Slutrapport av kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning av
Skäpplandsgården 2015
Åtgärdsplan avtalsuppföljning 2015
Norlandia Mat- och måltidsgaranti
Avtal Skäpplandsgården
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 2 Svar på revisionsrapport - Granskning av behörigheter
och loggkontroll
Ärendenummer: Sov 468/2015
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av
hantering av behörigheter och åtkomstkontroll i kommunens datoriserade
verksamhetsstöd Treserva. Vård och omsorgsnämnd öster, Vård- och
omsorgsnämnd väster, Programnämnd social välfärd och
Kommunstyrelsen ombeds svara på vilka åtgärder de har för avsikt att
vidta med anledning av revisionsrapporten.
Programnämnd social välfärd föreslås vidta ett antal åtgärder i linje med
stadsrevisionens rekommendationer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Svar till Stadsrevisionen
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
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Beslut
Programnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 3 Avtal om Bostad först
Ärendenummer: Sov 475/2015
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Anna Pettersson informerar om det nya avtalet som håller på att tas fram
för att permanenta projektet Bostad först.
Syftet med Bostad först är att utveckla en metod för personer som är
hemlösa och som inte kan få ett eget boende på den öppna
bostadsmarknaden. Idén bakom Bostad först bygger på principen att först
tillgodose den mänskliga rättigheten till en bostad, vilket möjliggör att
andra åtgärder lyckas. Därefter är ambitionen att skräddarsy åtgärder för
den heterogena gruppen hemlösa som deltar i Bostad först-verksamheten.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Fisun Yavas (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 4 Ansökan om personligt ombud
Ärendenummer: Sov 457/2015
Handläggare: Arianne Axewill
Ärendebeskrivning
Verksamheten regleras i regeringens förordning (2013:522) om statsbidrag
till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa
personer med psykiska funktionsnedsättningar.
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, då ett krav för att erhålla statsbidrag är tillhörighet till
socialtjänsten.
Förvaltningen föreslår programnämnd att ansökan för fortsatt statsbidrag
för personligt ombud till 2016 godkänns. Ansökan har redan lämnats in till
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Länsstyrelsen i Örebro län då sista svarsdag är 2016-01-15, men
kompletteras med ett protokollsutdrag.
Beslutsunderlag
Regeringens 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
2015-12-16. Sänd till Länsstyrelsen i Örebro Län 2015-12-23.
Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets 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 välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 5 Utredning i hemmet
Ärendenummer: Sov 355/2015
Handläggare: Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Under 2013 och 2014 genomfördes två projekt för att utreda förbättrad
hemtagning av personer som skrivs ut från sjukhuset under namnet ”Trygg
Hemgång”. Det senare projektet visar att de personer som fick ta del av
metoden upplevde trygghet och kunde vara kvar hemma med minskade
hemvårdsinsatser. I syfte att etablera Trygg hemgång i hela kommunen gav
programdirektören ett uppdrag till en arbetsgrupp att utveckla metoden.
Arbetsgruppens förslag är att arbeta vidare utifrån de tidigare
erfarenheterna under namnet ”Utredning i hemmet”. Metoden bygger på en
förstärkt hemtjänst under 14 dagar efter hemgång med stor kontinuitet för
den enskilde. Den enskilde ska också vara garanterad en korttidsplats
(sviktplats) inom 24 timmar om hemsituationen blir ohållbar.
Bedömningen är att metoden, förutom fördelarna för den enskilde, också
kan ha gynnsamma ekonomiska effekter genom över tid minskade
hemvårdsinsatser, minskade kostnader för utskrivningsklara och minskat
behov av korttidsplatser. Metodens framgång förutsätter att andra delar i
vårdkedjan fungerar.
För att etablera metoden bör en projektledare tillsättas. Projektledare och
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de utbildningsinsatser som krävs finansieras via stimulansmedel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-12-21
Utredning i hemmet - en utveckling av tjänstekonceptet ”Trygg hemgång”
”Trygg- hemgång - på den enskildes villkor”
”Sammanhållen korttidsvård Trygg hemgång - Utredning i hemmet av
fortsatt vård- och omsorgsbehov”
”Sammanhållen korttidsvård - utredning och trygghetsplats”
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att införa föreslagen metod
för utredning i hemmet med start februari 2016.
2. Utredning i hemmet finansieras genom statliga stimulansmedel, minskat
antal korttidsplatser och minskade kostnader för utskrivningsklara.
Yrkande
Ordföranden Rasmus Persson (C) yrkar att "En utvärdering av metoden ska
göras efter senast februari 2017 avseende konsekvenser för individen,
anhöriga, ekonomiska effekter i stort och effekter på antalet
utskrivningsklara med betalningsansvar. I samband med detta ska
ställningstagande om framtida volym av korttidsplatser göras." läggs till
som ytterligare beslutssats.
Martha Wicklund (V) yrkar att följande beslutspunkt läggs till
Kommunledningskontorets förslag "Insatser som förstärker hemtjänsten
ska utföras i kommunal regi."
Rasmus Persson (C) yrkar avslag till Martha Wicklunds
(V) tilläggsyrkande.
Azita Iranipour (L) yrkar bifall och ber om att få lämna in ett skriftligt
yttrande till protokollet.
Ulf Södersten (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag
och Rasmus Perssons (C) tilläggsyrkande samt yrkar avslag till Martha
Wicklunds (V) tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) ställer först sitt tilläggsyrkande om att en
utvärdering av metoden ska göras senast i februari 2017 under proposition
och finner att programnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Ulf
Söderstens (M) och Azita Iranipours (L) yrkande om bifall till
Kommunledningskontorets reviderade förslag och Martha Wicklunds (V)
yrkande om avslag till Kommunledningskontorets förslag i förmån för eget
yrkande om att insatser som förstärker hemtjänsten ska utföras i kommunal
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regi. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunledningskontorets reviderade
förslag.
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Vård- och omsorgsnämnderna får i uppdrag att införa föreslagen metod
för utredning i hemmet med start februari 2016.
2. Utredning i hemmet finansieras genom statliga stimulansmedel, minskat
antal korttidsplatser och minskade kostnader för utskrivningsklara.
3. En utvärdering av metoden ska göras efter senast februari 2017 avseende
konsekvenser för individen, anhöriga, ekonomiska effekter i stort och
effekter på antalet utskrivningsklara med betalningsansvar. I samband med
detta ska ställningstagande om framtida volym av korttidsplatser göras.
4. Azita Iranipour (L) får lämna ett särskilt yttrande.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet att avslå
hennes tilläggsyrkande om att insatser som förstärker hemtjänsten ska
utföras i kommunal regi.

§ 6 Remiss: Ökad tillgänglighet till
sprututbytesverksamheter
Ärendenummer: Sov 473/2015
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har skickat ut remissen Ökad tillgänglighet till
sprututbytesverksamheter i Sverige som ska vara besvarad 28 februari.
Förslaget Socialdepartementet lägger fram i remissen syftar till att förbättra
tillgången till sprututbyten i hela landet för personer som injicerar droger.
Förslaget innebär att landstinget blir ensam huvudman och inte behöver ha
tillstånd från kommuner för att få tillstånd att bedriva sprututbyte.
Åldersgränsen för att delta i verksamheten föreslås även sänkas från 20 år
till 18 år.
Beslutsunderlag
Remiss: Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige, Ds
2015:56.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 7 Nya avgifter och kostpriser inom vård och omsorg
2016
Ärendenummer: Sov 32/2016
Handläggare: Moa Ramberg
Ärendebeskrivning
Avgifter och kostpriser inom vård och omsorg ska räknas om varje år
utifrån förändringar i prisbasbelopp, konsumentprisindex och
omsorgsprisindex. Enligt beslut i kommunfullmäktige om taxan och
kostavgifter inom vård och omsorg 2003, §§ 42 och 111, fastställs
omräkningen av Programnämnd social välfärd.
Avgifter och belopp med stöd i Socialtjänstlagen justeras utifrån förändring
av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 2016 är 44 300 kronor. Beloppet har
minskat med 200 kronor jämfört med beloppet för 2015. Förslaget är att
dessa avgifter ska sänkas under 2016.
Priset för hemtjänst, hemsjukvård, insatser utan biståndsbeslut, kostpriser
exklusive mattjänst samt avgift för trygghetslarm ska justeras utifrån
oktober månads konsumentprisindex (KPI). Detta index har höjts från
314,02 till 314,29 mellan 2014 och 2015. Förslaget är att dessa avgifter är
oförändrade under 2016.
Priset för mattjänst ska justeras retroaktivt utifrån definitivt
omsorgsprisindex (OPI) med start 2016 vilket genererar en faktisk ökning
2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-01-12
Nya avgifter och kostpriser inom vård och omsorg från och med 1 mars
2016, daterat 22 december 2015.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Maxavgift i vård- och omsorgsboende och i hemtjänst sänks från och
med 1 mars 2016 till 1772 kronor.
2. Schablonbeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och sammanboende makar/sambor äldre än 65 år sänks från och med 1
mars 2016 till 5001 kronor respektive 4225 kronor.
3. Priset för hemtjänst är från och med 1 mars 2016 oförändrat.
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4. Priset för hemsjukvård är från och med 1 mars 2016 oförändrat.
5. Priset för serviceinsatser utan biståndsbeslut är från och med 1 mars
2016 oförändrat.
6. Priset för städ, tvätt och inköp för medboende på vård- och
omsorgsboende är från och med 1 mars 2016 oförändrat.
7. Priset för aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och
omsorgsboende är från och med 1 mars 2016 oförändrat.
8. Kostpriser exklusive mattjänst är från och med 1 mars 2016 oförändrat.
9. Priset för mattjänst, lunchlådor, höjs från och med 1 mars 2016 till 66
kronor styck, 1312 kronor per månad för abonnemang 5 dagar per vecka
och till 1683 kronor per månad för abonnemang 7 dagar per vecka.
10. Avgift för trygghetslarm är från och med 1 mars 2016 oförändrat.
Yrkande
Ordföranden Rasmus Persson (C) yrkar att beslutspunkt 9 i
Kommunledningskontorets förslag stryks.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det endast finns ett förslag till
beslut, det vill säga Kommunledningskontorets reviderade förslag och att
programnämnden beslutar enligt detta.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Maxavgift i vård- och omsorgsboende och i hemtjänst sänks från och
med 1 mars 2016 till 1772 kronor.
2. Schablonbeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och sammanboende makar/sambor äldre än 65 år sänks från och med 1
mars 2016 till 5001 kronor respektive 4225 kronor.
3. Priset för hemtjänst är från och med 1 mars 2016 oförändrat.
4. Priset för hemsjukvård är från och med 1 mars 2016 oförändrat.
5. Priset för serviceinsatser utan biståndsbeslut är från och med 1 mars
2016 oförändrat.
6. Priset för städ, tvätt och inköp för medboende på vård- och
omsorgsboende är från och med 1 mars 2016 oförändrat.
7. Priset för aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och
omsorgsboende är från och med 1 mars 2016 oförändrat.
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8. Kostpriser exklusive mattjänst är från och med 1 mars 2016 oförändrat.
9. Avgift för trygghetslarm är från och med 1 mars 2016 oförändrat.

§ 8 Nybyggnation Askenäs
Ärendenummer: Sov 65/2016
Handläggare: Marie Villman, Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Askenäs är ett av kommunens 23 vård- och omsorgsboenden och ligger i
Odensbacken På området där Askenäs ligger finns fler fastigheter med
olika kommunala verksamheter och ÖBO som är fastighetsägare har
bostäder för seniorer.
För ett par år sedan uppmärksammades behov av ombyggnad, renovering
och ett förstärkt brandskydd i den del av fastigheterna som inrymmer vårdoch omsorgsboende och tillagningskök. Tillsammans med ÖBO har därför
kommunens lokalförsörjningsavdelning utrett olika möjligheter för
ombyggnad och renovering av de delarna.
Förslaget är att ett nytt vård- och omsorgsbioende byggs i anslutning till
vårdcentralen i Odensbacken där verksamhetslokaler för hemvård och
dagvård också inryms.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-01-26
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i
Odensbacken som också inrymmer verksamhetslokaler för hemvård och
dagvård.
2. Programnämnd social välfärd begär att pågående utredning om
samordning av Barn och utbildnings och Social välfärds kostorganisationer
snabbt tar ställning till frågan om ett gemensamt tillagningskök i
Odensbacken.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 9 Återrapportering - Åtgärdsplan av utskrivningsklara.
Handläggare: Marie Villman
Ärendebeskrivning
Marie Villman föredrar muntligt för utvecklingen av antalet
utskrivningsklara med betalningsansvar. Under första veckorna har antalet
utskrivningsklara varit något högre, men antalet har under senaste veckan
kommit ner till lägre nivåer igen.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 10 Verksamhetsplan och internbudget 2016
Ärendenummer: Sov 385/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan med budget 2016 för programnämndens eget
verkställande uppdrag planerar för utveckling i enlighet med de uppdrag
som anges i Övergripande strategier med budget 2016 med plan för 20172018 samt i Programplan med budget för social välfärd 2016. I planen
anges också förutsättningar för att säkra grunduppdraget genom
reglementet samt planering för en ekonomi i balans, att hushålla med
resurser. Bedömningen är att aktiviteterna/åtagandena ska bidra till
utveckling inom hela verksamhetsuppdraget och de strategiska områdena.
Sammantaget bedöms effekterna bidra till god utveckling för
målgrupperna/individerna.
Viktiga utvecklingsområden 2016 är ekonomi i balans, säkrad
myndighetsutövning, rehabiliterande synsätt, skapa fler öppna ingångar
samt ökade samarbeten. En viktig förutsättning är teknikutvecklingen.
Programområdet berörs av flera av Kommundirektörens riktade uppdrag
som ska skapa effektiviseringar på både kort och lång sikt.
Programnämnden har en driftbudgetram på 1 761 000 tkr.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan Programnämnd social välfärd 2016
Spelregler - Ersättningsmodell Vård- och omsorgsboende
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Förslag till beslut
Kommunledningskontoret förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämndens verksamhetsplan med budget 2016 för eget
verkställande uppdrag fastställs.
2. Regler för ersättning av belagda dygn vård- och omsorgsboende antas
Yrkande
Pia Delin (L), Jesper Räftegård (MP) och Helena Ståhl (SD) yrkar avslag
till Kommunledningskontorets förslag med hänvisning till respektive partis
egen budget.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns fyra förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag, samt
avslagsyrkanden till Kommunledningskontorets förslag med hänvisning till
respektive partis egen budget från Pia Delin (L), Jesper Räftegård (MP)
och Helena Ståhl (SD).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämndens verksamhetsplan med budget 2016 för eget
verkställande uppdrag fastställs.
2. Regler för ersättning av belagda dygn vård- och omsorgsboende antas
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M), Carl-Johan Wase (M)
och Martha Wicklund(V) avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Jesper Räftegård (MP) och Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet i
förmån för respektive partis egen budget. Pia Delin (L) reserverar sig
skriftligt mot beslutet i förmån för egen budget.

§ 11 Plan för prestations- och utvecklingsmedel 2016
Ärendenummer: Sov 84/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin, Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Information om planerad fördelning av prestations- och utvecklingsmedel
inom Social välfärd. Programnämnden avsätter årligen 10 miljoner kronor i
utvecklingsmedel och har för
Prestationsmedel har fått 5,2 miljoner kronor i prestationsmedel som nu
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ska fördelas. Förvaltningarna har fått inkomma med förslag som sedan har
prioriterats av Kommunledningskontoret.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Beslut
Programnämnden beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 12 Tillsynsplan 2016
Ärendenummer: Sov 43/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Muntlig information om arbetet med programnämndens tillsynsplan för
2016. Under januari har programnämndens presidium deltagit i en
riskanalys som ska ligga till grund för planen.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 13 Ombudgetering och tilläggsanslag februari
Ärendenummer: Sov 44/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Ärendet avser fördelning av ombudgeteringar och tilläggsanslag från
Kommunstyrelsen. Socialnämnderna får förstärkning i budgetramarna
2015-2016 för ökade kostnader i samband med flyktingmottagandet.
Som ett led i att sänka kostnaderna ska ett antal
verksamhetsgenomlysningar och utredningar genomföras i
Kommundirektörens riktade uppdrag. För programområdet innebär detta
en sänkning av budgetramarna med 7,9 mnkr på delårseffekt 2016. Ett
riktat uppdrag rör effekt av sänkt PO-påslag.
Ärendet fördelar också budgetmedel för insatser som ska bidra ett
förbättrat mottagande av ensamkommande barn och unga.
Dessutom görs en omfördelning av budget mellan vård- och
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omsorgsnämnderna samt socialnämnderna efter budgetbeslut i
programnämnden i december.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-01-27
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
1. Förslag till reviderade driftbudgetramar antas.
2. Programdirektör social välfärd ges i uppdrag att utreda förändrad
ersättningsmodell för bistånd utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
Uppdraget ska redovisas senast 2016-05-31 till Kommunstyrelsen. Därefter
ska uppdraget redovisas i programnämnden.
3. Programdirektör barn och utbildning och Programdirektör social välfärd
ges i uppdrag att utreda kommunens kostorganisation. Uppdraget ska
redovisas senast 2016-05-31 till Kommunstyrelsen. Därefter ska uppdraget
redovisas i programnämnden.
4. Ansvariga driftsnämnder ges i uppdrag att återredovisa i delårs- samt i
årsberättelse för hur budgetmedel avseende insatser ensamkommande barn
och unga har nyttjats under 2016.
5. Fördelning av medel till civila samhället för arbete med
ensamkommande barn och unga sker via Programnämnd social välfärds
föreningsutskott.
6. Programdirektör social välfärd får i uppdrag att ta fram förslag till
regelverk för fördelning av medel ensamkommande barn.
7. Programnämnd social välfärd godkänner vård- och omsorgsnämndernas
begäran om att justera budgetramarna med 6 178 tkr från Vård- och
omsorgsnämnd öster till Vård- och omsorgsnämnd väster på grund av
budgetjusteringar inom verksamheterna.
8. Programnämnd social välfärd godkänner socialnämndernas begäran om
att justera budgetramarna med 3 273 tkr till Socialnämnd öster från
Socialnämnd väster på grund av budgetjusteringar inom verksamheterna.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag Kommunledningskontorets förslag.
Pia Delin (L) yrkar avslag till beslutspunkt 1, att beslutspunkt 2 och 3
ändras till "Uppdraget ska redovisas senast 2016-05-31 till
programnämnden och sedan till Kommunstyrelsen", samt bifall till
beslutspunkt 4-8 i Kommunledningskontorets förslag.
Jesper Räftegård (MP) yrkar avslag till beslutspunkt 2 och 3 i förmån för
Pia Delins (L) yrkande samt bifall till beslutspunkt 4-8 i
14

Kommunledningskontorets förslag.
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkt 4-8 i
Kommunledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut
på beslutspunkt 1, det vill säga Kommunledningskontorets förslag och Pia
Delins (L) och Helena Ståhls (SD) yrkande om avslag på
Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer sedan Pia Delins (L) tilläggsyrkande till beslutspunkt
2-3 om att återrapportering först ska ske till programnämnden under
proposition och finner att programnämnden beslutar att avslå
tilläggsyrkandena.
Ordföranden finner sedan att det finns två förslag till beslutspunkt 2-3, det
vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag och Jesper
Räftegårds (MP) avslagsyrkande i förmån för Pia Delins (L)
tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut för
beslutspunkt 4-8, det vill säga Pia Delins (L), Jesper Räftegårds (MP) och
Martha Wicklunds (V) bifallsyrkande till Kommunledningskontorets
förslag och Helena Ståhls yrkande om avslag till
Kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Förslag till reviderade driftbudgetramar antas.
2. Programdirektör social välfärd ges i uppdrag att utreda förändrad
ersättningsmodell för bistånd utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
Uppdraget ska redovisas senast 2016-05-31 till Kommunstyrelsen. Därefter
ska uppdraget redovisas i programnämnden.
3. Programdirektör barn och utbildning och Programdirektör social välfärd
ges i uppdrag att utreda kommunens kostorganisation. Uppdraget ska
redovisas senast 2016-05-31 till Kommunstyrelsen. Därefter ska uppdraget
redovisas i programnämnden.
4. Ansvariga driftsnämnder ges i uppdrag att återredovisa i delårs- samt i
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årsberättelse för hur budgetmedel avseende insatser ensamkommande barn
och unga har nyttjats under 2016.
5. Fördelning av medel till civila samhället för arbete med
ensamkommande barn och unga sker via Programnämnd social välfärds
föreningsutskott.
6. Programdirektör social välfärd får i uppdrag att ta fram förslag till
regelverk för fördelning av medel ensamkommande barn.
7. Programnämnd social välfärd godkänner vård- och omsorgsnämndernas
begäran om att justera budgetramarna med 6 178 tkr från Vård- och
omsorgsnämnd öster till Vård- och omsorgsnämnd väster på grund av
budgetjusteringar inom verksamheterna.
8. Programnämnd social välfärd godkänner socialnämndernas begäran om
att justera budgetramarna med 3 273 tkr till Socialnämnd öster från
Socialnämnd väster på grund av budgetjusteringar inom verksamheterna.
Martha Wicklund avstår från att delta i beslutspunkt 1-3.
Jesper Räftegård (MP) avstår från att delta i beslutspunkt 1.
Ulf Södersten (M) avstår från att delta i beslutet.
Martha Wicklund (V) avstår från att delta i beslutspunkt 1-3.
Reservation
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot programnämndens beslut.
Pia Delin (L) reserverar sig mot programnämndens beslut om beslutspunkt
1 och 2-3 i förmån för eget tilläggsyrkande.
Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot programnämndens beslut att
avslå Pia Delins (L) tilläggsyrkande till beslutspunkt 2-3.

§ 14 Information om arbetet med årsberättelsen
Ärendenummer: Sov 45/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Elisabeth Nordin informerar kort om arbetet med årsberättelsen och att
material från driftsnämnderna precis lämnats in till
Kommunledningskontoret.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 15 Riktlinjer för myndighetsutskott
Ärendenummer: Sov 98/2015
Ärendebeskrivning
Ärendet bordläggs.
Beslutsunderlag
Delegationsförteckning
Tjänsteskrivelse från beslut, 2015-04-17

§ 16 Fyllnadsval till Social välfärds myndighetsutskott
Ärendenummer: Sov 118/2016
Ärendebeskrivning
En plats i Myndighetsutskottet har blivit ledig då Urban Boström (KD)
entledigats från sina uppdrag i programnämnden. Ett fyllnadsval till den
lediga platsen behöver därför göras.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Urban Svensson (KD) väljs till ledamot i myndighetsutskottet.

§ 17 Fyllnadsval till Social välfärds föreningsutskott
Ärendenummer: Sov 117/2016
Ärendebeskrivning
Fyllnadsval till Föreningsutskottet är nödvändigt då Helena Ståhl (SD) och
John Johansson (S) begärt att entledigas från uppdraget som ledamöter i
föreningsutskottet samt att Susanne Lindholm (KD) och Richard Lööw (L)
entledigats från sina uppdrag i programnämnden därmed också
föreningsutskottet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Helena Ståhl (SD) och John Johansson (S) entledigas från sitt uppdrag i
Föreningsutskottet.
2. Josefin Pettersson (SD), Pia Delin (L), Sara Maxe (KD) och Gun
Carlestam Lewin (S) väljs till ledamöter i föreningsutskottet.

§ 18 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 100/2016
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 februari 2016
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 19 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 101/2016
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 22 januari 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut februari 2016
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 20 Information från programdirektören
Ärendenummer: Sov 103/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Jansson Hammargren presenterar sig själv utifrån sin roll som ny
programdirektör för Programnämnd social välfärd och informerar om det
pågående arbetet inom programområdet. Speciellt är det arbetet inom vård
och omsorg och hemvården för att minska kostnaderna som ligger i fokus
den närmaste tiden.
Nämndens behandling
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 21 Information från ordföranden
Ärendenummer: Sov 102/2016
Ärendebeskrivning
Rasmus Persson (C) informerar om att han fått ta emot Psynkpriset 2015
för Örebro kommuns arbete med sociala investeringar.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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