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Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 18 maj 2015.

Rasmus Persson (C), ordförande

Carl-Johan Wase (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 maj 2015.

§ 51 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4,
2014
Ärendenummer: Sov 50/2015
Handläggare: Lisa Palmroth

Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor vård och stöd ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 47 stycken, 2 fler än kvartal 3:2014. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
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Totalt rapporterar socialnämnderna 16 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 4:2014, vilket är två fler än kvartal
3:2014.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade tre SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 4:2014. Under kvartal 3:2014 var
siffran sex. Nämnden rapporterar 29 ej verkställda beslut enligt LSS
kvartal 4:2014, vilket är sex färre än vid det förra rapporteringstillfället.
Beslutsunderlag
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 4 2014
Statistik kvartal 4 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 52 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1
2015
Ärendenummer: Sov 164/2015
Handläggare: Lisa Palmroth
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunerna en
rapporteringsskyldighet över beslut i verksamheterna vård och omsorg,
socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum ska rapporteras till
Inspektionen för vård och omsorg (fr.o.m. 2013-06-01, tidigare
Socialstyrelsen), kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Programnämnden får informationen för kännedom. Sanktionsavgift kan
utdömas för de beslut som inte verkställts inom skälig tid. Avgiften är lägst
10 tkr och högst 1 mnkr.
Förvaltningskontor vård och stöd ansvarar för sammanställning av
nämndernas statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för
informationen till programnämnden.
Antal biståndsbeslut för vård och omsorg som ej verkställts inom tre
månader är 34 stycken, 13 färre än kvartal 4:2014. Alla beslut avser precis
som vid tidigare rapporteringar permanent plats på särskilt boende.
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Totalt rapporterar socialnämnderna 22 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 1:2015, vilket är sex fler än kvartal
4:2014.
Nämnden för funktionshindrade rapporterade ett SoL-beslut som ej
verkställt inom tre månader kvartal 1:2015. Under kvartal 4:2014 var
siffran tre. Nämnden rapporterar 32 ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
1:2015, vilket är tre fler än vid det förra rapporteringstillfället.
Beslutsunderlag
Statistikrapport ej verkställda beslut för kvartal 1 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 53 Lokal- och bostadsförsörjningsplan med
investeringsprogram
Ärendenummer: Sov 141/2015
Handläggare: Marie Villman, Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Programområdets lokal- och bostadsförsörjningsplan beskriver
förvaltningarnas behov under de närmaste fyra åren och investerings
programmet med den ekonomiska planen visar på beräknade
driftkostnadsökningar.
För vård och omsorgs del innebär den förväntade ökningen av antalet äldre
tillsammans med andra förändringar i samhällsstrukturen att det behövs
nya platser på vård- och omsorgsboenden.
Inom området funktionshindrade finns behov av cirka tre nya
gruppbostäder per år under den närmaste fyraårsperioden. Dels för att
verkställa nya beslut och dels för att kunna erbjuda personer med extern
placering boende i hemkommunen.
Inom socialtjänsten är bristen på bostäder ett stort problem och behovet av
fler och nya boendelösningar stort
Beslutsunderlag
Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2016- 2019 med revidering 2015.
Investeringsprogram/ekonomisk plan med bedömning för åren 2016 - 2019
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samt revidering 2015.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Investeringsprogram med lokal- och bostadsförsörjningsplan för 2016
2019 med driftskostnadskonsekvenser för år 2015 och bedömning för år
2016-2019 antas.
2. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få utökad
finansiering för etapp 1 Trädgårdarna enligt ekonomiskt underlag.
3. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för etapp 2 på Trädgårdarna och kompensation för
driftskostnad enligt ekonomiskt underlag.
4. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för utbyggnad Lindhultsgården med 16 platser och
kompensation för driftskostnad enligt ekonomiskt underlag.
5. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende i Karlslund med 64
platser och kompensation för driftskostnad enligt ekonomiskt underlag.
6. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för ombyggnad och förstärkt brandskydd på
Mikaeligården och kompensation för driftskostnadsökning enligt
ekonomiskt underlag.
7. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd på
Berggården, Klosterbacken, Skebäcksgården, Rostahemmet och
Vintrosahemmet enligt ekonomiskt underlag.
8. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av ny gränsdragning för drift och
underhåll på Skebäcksgården enligt ekonomiskt underlag.
9. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad av gruppbostäder enligt ekonomiskt underlag
10. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för nybyggnation av tre gruppbostäder samt
kompensation för driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt underlag.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Yrkande
Ulf Södersten (M) yrkar om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
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Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
1. Investeringsprogram med lokal- och bostadsförsörjningsplan för 2016
2019 med driftskostnadskonsekvenser för år 2015 och bedömning för år
2016-2019 antas.
2. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få utökad
finansiering för etapp 1 Trädgårdarna enligt ekonomiskt underlag.
3. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för etapp 2 på Trädgårdarna och kompensation för
driftskostnad enligt ekonomiskt underlag.
4. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för utbyggnad Lindhultsgården med 16 platser och
kompensation för driftskostnad enligt ekonomiskt underlag.
5. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende i Karlslund med 64
platser och kompensation för driftskostnad enligt ekonomiskt underlag.
6. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för ombyggnad och förstärkt brandskydd på
Mikaeligården och kompensation för driftskostnadsökning enligt
ekonomiskt underlag.
7. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd på
Berggården, Klosterbacken, Skebäcksgården, Rostahemmet och
Vintrosahemmet enligt ekonomiskt underlag.
8. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av ny gränsdragning för drift och
underhåll på Skebäcksgården enligt ekonomiskt underlag.
9. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad av gruppbostäder enligt ekonomiskt underlag
10. Programnämnd social välfärd begär hos kommunstyrelsen att få
igångsättningsbeslut för nybyggnation av tre gruppbostäder samt
kompensation för driftskostnadsökningar enligt ekonomiskt underlag.
11. Ulf Södersten (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
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Azita Iranipour (FP) och Martha Wicklund (V) avstår från att delta i
beslutet. Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslut på beslutspunkt 1.

§ 54 Avtalsuppföljning Bostad först
Ärendenummer: Sov 158/2012
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade 2012-12-06 att bevilja Verdandi
och Hela människan Ria-Dorkas 2 200 000 kronor årligen för projektet
Bostad först, för år 2013 till och med 2015. Programnämnden beslutade
även att Verdandi och Ria-Dorkas ska lämna in en skriftlig rapport om
projektets utveckling till programnämnden en gång per år. Bostad först
syftar till att utveckla arbetet med personer som är hemlösa och som inte
kan få ett eget boende på den öppna bostadsmarknaden. Grundidén är att
tillgodose den grundläggande mänskliga rättigheten till bostad, vilket
möjliggör att andra åtgärder lyckas.
Föreningarna har lämnat in en verksamhetsberättelse för 2013/2014 för
information till nämnden. Under 2014 har 28 ansökningar från hemlösa
personer inkommit (totalt 94 under de två första verksamhetsåren), vilket
visar att behovet är stort. Hittills har tio personer har fått egen bostad
genom projektet, fyra kvinnor och sex män. Under 2014 har tre personer
skrivit eget kontrakt på sin bostad.
Pia Aronsson, adjunkt i socialt arbete vid Örebro universitet, har genomfört
en utvärdering av projektets två första verksamhetsår med syfte att bedöma
om Bostad först uppnår de mål som är antagna av för verksamheten. Det är
för tidigt att dra några generella slutsatser om projektet, men vissa resultat
på individnivå har redan identifieras. Utvärderingen pekar även ut ett antal
framgångsfaktorer och utvecklingsområden för verksamheten.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2013/2014, Bostad Först Örebro
"Bostad Först - Örebromodellen", verksamhetsutvärdering av Pia Aronsson
vid Örebro universitet, januari 2015
Tjänsteskrivelse, 2015-03-30
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd: 
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.
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§ 55 Avtalsuppföljning av Sirishof
Ärendenummer: Sov 87/2015
Handläggare: Jan Sundelius
Ärendebeskrivning
Ärendet presenteras muntligt på sammanträdet.
Sirishof och Skäpplandsgården drivs på entreprenad av Norlandia Care AB
sedan hösten 2010. Separata avtal för de båda enheterna tecknades på tre år
med förlängning i 2 x 3 år. Nuvarande avtalsperiod löper ut 2016-08-31.
Överenskommelse om förlängning skall vara skriftlig och träffas senast
tolv månader före respektive avtalstids utgång. Detta innebär att beslut om
att förlänga avtalen ytterligare måste fattas senast 2015-08-31. Inför beslut
om eventuell förlängning av avtalen har Kommunledningskontoret
genomfört avtalsuppföljningar på Sirishof och Skäpplandsgården.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett och beslut fattas på nästkommande sammanträde.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 56 Avtalsuppföljning av Skäpplandsgården
Ärendenummer: Sov 88/2015
Handläggare: Carina Carlsson
Ärendebeskrivning
Ärendet presenteras muntligt på sammanträdet.
Sirishof och Skäpplandsgården drivs på entreprenad av Norlandia Care AB
sedan hösten 2010. Separata avtal för de båda enheterna tecknades på tre år
med förlängning i 2 x 3 år. Nuvarande avtalsperiod löper ut 2016-08-31.
Överenskommelse om förlängning skall vara skriftlig och träffas senast
tolv månader före respektive avtalstids utgång. Detta innebär att beslut om
att förlänga avtalen ytterligare måste fattas senast 2015-08-31. Inför beslut
om eventuell förlängning av avtalen har Kommunledningskontoret
genomfört avtalsuppföljningar på Sirishof och Skäpplandsgården.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett och beslut fattas på nästkommande sammanträde.
Beslut
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Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 57 Förslag till förändrade kostpriser - mattjänst
Ärendenummer: Sov 128/2015
Handläggare: Carina Carlsson, Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Neutrala enheten, kommunledningskontoret har på uppdrag av
programnämnden tagit fram förslag på nya kostpriser inom mattjänst.
Lunchlådan kostar idag 36 kronor per styck, oavsett om den är varm eller
kyld eller om man levererar en eller flera samtidigt. Kostnaden kan bli
lägre för individer med lägre pension på grund av det s.k.
förbehållsbeloppet. Avgiften har höjts med 4 kronor sedan 2006 vilket
medför att höjningarna inte ligger i takt med de kostnadsökningar som
finns för produktionen.
Örebro kommun har i jämförelse med andra kommuner en låg avgift för
mattjänst för äldre. Jämförbara kommuner ligger 15-25 kr högre i sitt pris.
Dessa kommuner har inte något valfrihetssystem och oftast kan inte
individen välja mellan kylda eller varma lunchlådor som i Örebro
kommun.
Programnämnd social välfärd rekommenderas att införa ett
abonnemangssystem, vilket innebär att den enskilde tecknar sig för ett fem
eller sjudagarsabonnemang. Månadskostnaden för ett
femdagarsabonnemang föreslås vara 1300 kronor/månad och ett
sjudagarsabonnemang 1668 kr/månad. Abonnemangspriserna är beräknade
på en höjd avgift med 19 respektive 24 kr per lunchlåda.
Ett abonnemangssystem förväntas sänka både kommunens och
mattjänstutförarnas administrationskostnader. Abonnemangssystemet
kommer även gynna den enskilde individen ur ett nutritions perspektiv,
eftersom kommunen stödjer den enskilde i att äta lagad mat varje dag då
färdiglagad mat levereras hem dagligen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-04-28
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Mattjänstavgiften för lunchlådor höjs och ett abonnemangssystem införs
i två nivåer samt möjlighet till styckvisa inköp:
· 5 lunchlådor/vecka - Pris 1300 kr/månad
· 7 lunchlådor/vecka - Pris 1668 kr/månad
· Styckvisa lunchlådor - Pris 65 kr/st Samtliga kostpriser inom Vård och
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omsorg ska årligen regleras efter omsorgsprisindex (OPI).
Ärendet överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunledningskontorets förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag till Kommunledningskontorets förslag.
John Johansson (S) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag.
Ulf Johansson (M) yrkar bifall till Kommunledningskontorets förslag och
om att lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Azita Iranipour yrkar avslag till Kommunledningskontorets förslag i
förmån för eget yrkande som lämnas in skriftligt om lika avgift på
matlådor oavsett antal beställda.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns tre förslag till beslut,
det vill säga bifall till Kommunledningskontorets förslag respektive Martha
Wicklunds (V) och Helena Ståhls (SD) yrkande om avslag på
Kommunledningskontorets förslag samt Azita Iranipours (FP) yrkande om
avslag i förmån för eget förslag till beslut.
Ordföranden ställer först avslag mot bifall och finner att programnämnden
beslutar att bifalla Kommunledningskontorets förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Azita Iranipours (FP) förslag till beslut och Kommunledningskontorets
förslag till beslut. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
1. Mattjänstavgiften för lunchlådor höjs och ett abonnemangssystem införs
i två nivåer samt möjlighet till styckvisa inköp:
· 5 lunchlådor/vecka - Pris 1300 kr/månad
· 7 lunchlådor/vecka - Pris 1668 kr/månad
· Styckvisa lunchlådor - Pris 65 kr/st Samtliga kostpriser inom Vård och
omsorg ska årligen regleras efter omsorgsprisindex (OPI).
2. Ulf Södersten (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Ärendet överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Martha Wicklund (V) och Karin Lund (V) reserverar sig mot beslutspunt 1
och bifogar en skriftlig reservation mot beslutet.
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Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 1.
Azita Iranipour (FP) reserverar sig mot beslutspunkt 1 i förmån för eget
förslag.

§ 58 IT-investeringsprogram 2016-2019
Ärendenummer: Sov 126/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin, Maria Sahlén Eriksson
Ärendebeskrivning
Alla förvaltningar inom programområde Social välfärd har tagit fram
behov i form av IT-investeringsplaner. Planerna har beslutats i
driftsnämnderna. Programnämnden har sammanställt behoven och
prioriterat objekten. Programområdets utvecklingsgrupp har deltagit i
prioriteringen.
Utgångspunkter har varit att utvecklingen ska vara behovsstyrd och att
privatpersoner och företagare ska kunna utföra sina tjänster och få
information och kontakt med kommunen via en och samma ingång.
Styrande dokument i arbetet med att utveckla kommunens digitala
möjligheter är Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och
budget 2015 med plan för 2016-2017, regeringens digitala agenda samt
konceptet kring eHälsa, Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom
digital teknik. Konceptet är framtaget av Sveriges kommuner och landsting
som ett stöd för kommunerna i arbetet med att införa eHälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-04-29
Investeringsplan IT underlag till budgetförslag 2016-2019
Socialförvaltningen, Sv 72/2015, Sö 68/2015
Investeringsplan IT underlag till budgetförslag 2016-2019 Vård och
omsorg, Vv 121/2015, Vö 104/2015
Investeringsplan IT underlag till budgetförslag 2016-2019 Nämnden för
funktionshindrade, Nf 221/2015
Investeringsplan IT, Överförmyndarnämnden 2016-2019, Ön 78/2015
IT-investeringar 2016-2019 Social välfärd, ekonomiskt underlag
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar investeringsprogram IT för 2016
2019 med ekonomiskt underlag.
2. Programnämnden begär hos Kommunstyrelsen om igångsättningsbeslut
för prioriterade objekt.
3. Programnämnd social välfärd föreslår att finansiering av prioriterade
objekt sker enligt förslag och underlaget ska beaktas inför
programnämndens budgetarbete 2016.
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Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
1. Programnämnd social välfärd antar investeringsprogram IT för 2016
2019 med ekonomiskt underlag.
2. Programnämnden begär hos Kommunstyrelsen om igångsättningsbeslut
för prioriterade objekt.
3. Programnämnd social välfärd föreslår att finansiering av prioriterade
objekt sker enligt förslag och underlaget ska beaktas inför
programnämndens budgetarbete 2016.
Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Martha Wicklund (V), Karin Lund (V) och Helena Ståhl (SD) avstår från
att delta i beslut.

§ 59 Attestförteckning 2015
Ärendenummer: Sov 124/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
I den kommunala redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska
redovisningen sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig
ekonomisk kontroll upprätthålls i kommunen. I kommunens
attestreglemente, som fastställdes 1989, regleras ansvar och rutiner för den
interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett
helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning.
Varje nämnd utser beslutsattestanter och behörighetsattestanter samt
fakturaattestant, attestant 1 och attestant 2 med rätt att attestera eller vara
ersättare för dessa för ett år i taget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-04-27
Reviderad attestförteckning för 2015, daterad 29 april 2015.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Besluts- och behörighetsattesttanter för 2015 utses enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Programdirektören ges i uppdrag att besluta om atteständringar som
föranleds av omorganisation eller personalförändringar under året.
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Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 60 Tilläggsanslag för tillförda resultat och index
Ärendenummer: Sov 158/2015
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för nämndernas kompensationer för
kostnadsökningar 2015 avseende index och nytt avtal för särskilda
ersättningar enlig beslut i Kommunstyrelsen (Ks 388/2015). Dessutom
fördelas det av Kommunstyrelsen beslutade överförda resultatet från drift
samt investeringsanslag 2014 (Ks 302/2015).
I ärendet så fördelas också budgetmedel för hyresökningar för
Backagården och Skäpplandsgården samt för återstående del av
budgetmedel för årlig lönekompensation inom nämnden för
funktionshindrade.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-04-29
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Fördelad budget per driftsnämnd fastslås enligt bifogat underlag.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Fördelad budget per driftsnämnd fastslås enligt bifogat underlag.
Martha Wicklund (V), Karin Lund (V) och Helena Ståhl (SD) avstår från
att delta i beslut.

§ 61 Utskott för myndighetsutövning
Ärendenummer: Sov 98/2015
Handläggare: Isabell Landström
Ärendebeskrivning
År 2014 fattade Kommunfullmäktige beslut om ny politisk organisation
som en anpassning till att valfrihetssystem införts inom Social välfärd.
Myndighetsutövningen inom Social välfärd har tills dess varit organiserad
inom Vård- och omsorgsförvaltningen, Förvaltningen för
funktionshindrade samt Socialförvaltningen.
13 

För att säkerställa konkurrensneutralitet har Programnämnd social välfärd
övertagit ansvaret för den myndighetsutövning som legat under Vård- och
omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för funktionshindrade.
Programnämnden kommer inte överta ansvaret för myndighetsutövningen
inom Socialförvaltningen.
Nytt reglemente och ny delegationsordning har tagits fram som anger
programnämndens ansvar inom myndighetsutövningen.
För att säkerställa programnämndens myndighetsansvar förslås att ett
myndighetsutskott bildas med uppdrag att följa upp och kvalitetssäkra
myndighetsutövningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-04-17
Delegationsförteckning
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd inrättar ett myndighetsutskott:
- Utskottet ansvarar för myndighetsutövning för äldre personer och
personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Lagen om
bostadsanpassningsbidrag.
- Programnämnden delegerar till utskottet att fatta beslut i alla typer av
individärenden utifrån gällande delegationsordning.
- Utskottet ska fortlöpande följa upp, utveckla och kvalitetssäkra
myndighetsutövningen för att säkerställa rättssäkerheten.
Utskottet ska rapportera till programnämnden hur verksamheten utvecklas
och i övrigt samverka med programnämnden.
- Enkel majoritet skall gälla vid samtliga beslutsärenden.
- Utskottet ska bestå av fem ordinarie ledamöter varav en ordförande samt
två ersättare. - Ledamöter och ersättare utses av programnämnden.
- Ordförande för utskottet utses av programnämnden.
- Utskottet sammanträder en halvdag per månad.
2. Kostnader för nämndadministration täcks inom befintlig organisation.
Kostnader för arvoden till myndighetsutskottets ledamöter täcks inom
programnämndens budget.
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Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
1. Programnämnd social välfärd inrättar ett myndighetsutskott:
- Utskottet ansvarar för myndighetsutövning för äldre personer och
personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Lagen om
bostadsanpassningsbidrag.
- Programnämnden delegerar till utskottet att fatta beslut i alla typer av
individärenden utifrån gällande delegationsordning.
- Utskottet ska fortlöpande följa upp, utveckla och kvalitetssäkra
myndighetsutövningen för att säkerställa rättssäkerheten.
- Utskottet ska rapportera till programnämnden hur verksamheten
utvecklas och i övrigt samverka med programnämnden.
- Enkel majoritet skall gälla vid samtliga beslutsärenden.
- Utskottet ska bestå av fem ordinarie ledamöter varav en ordförande samt
två ersättare. - Ledamöter och ersättare utses av programnämnden.
- Ordförande för utskottet utses av programnämnden.
- Utskottet sammanträder en halvdag per månad.
2. Kostnader för nämndadministration täcks inom befintlig organisation.
Kostnader för arvoden till myndighetsutskottets ledamöter täcks inom
programnämndens budget.
3. Följande ledamöter och ersättare väljs till myndighetsutskottet:
Rasmus Persson (C), ordförande
Fisun Yavas (S), ledamot
Urban Boström (KD), ledamot
Emelie Jaxell (M), ledamot
Jesper Räftegård (MP), ledamot
Martha Wicklund (V), ersättare
Elvy Wennerström (S), ersättare
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§ 62 Remiss - Trygg och effektiv utskrivning från sluten
vård SOU 2015:20
Ärendenummer: Sov 133/2015
Handläggare: Berit Hjalmarsson
Ärendebeskrivning
Muntlig information om Socialdepartementets remiss Trygg och effektiv
utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 63 Stickprov myndighetsutövning
Ärendenummer: Sov 102/2015
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd ansvarar för myndighetsutövningen enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende insatser inom vård- och
omsorgsområdet för personer med funktionsnedsättning. Som en del i
ansvaret att följa upp myndighetsbesluten redovisas två stickprov av
myndighetsbeslut för programnämnden vid varje sammanträde, ett beslut
enligt LSS och ett beslut enligt SoL.
Ärendet är belagt med sekretess och dragning sker bakom stängda dörrar.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 64 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 46/2015
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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, april 2015
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärds beslut:
- Enligt Kommunledningskontorets förslag.

§ 65 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 22 april.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, april 2015
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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~moderaterna
Särskilt yttrande
Ärende 7

Social Välfärd
Örebro Kommun
7 maj 2015

Värna om våra behövande
En stark välflird håller ihop samhället. Örebroarna ska alltid känna sig hygga oberoende vart i livet
dom befinner sig. Vi är skyldiga de äldre mycket. De har byggt upp det välstånd och den välfcird vi
idag tar för given. Det är därför självklart att våra äldre ska leva i trygghet och värdighet. En viktig
rättvisefråga är att Örebro är tryggt och tillgängligt för alla. I Moderaternas budget prioriteras Social
Välfärd då fler boenelen för vård och äldreomsorg behövs i Örebro. Köerna på USÖ går i taket och är
ett verkligt problem tillsammans med för få älclreboenden. Det är något som vi måste ta på allvar då
det aldrig får kompromissas med våra äldre, Örebros äldre är värda mer.

För moderaternas grupp i llrogramnämndcn.

Ulf Söclersten (M)

~moderaterna
Särsldlt yttrande
Ärende Il

Social Välfc'ird
Örebro Kommun
7maj2015

Valfriheten är vil\.tig och förblir så.
Valfriheten är viktigt i alla åldrar. Ung som gammal ska ha valmöjligheter och själv få bestämma vad
som är bäst för sig själv. Detta är något som är viktigt och bör bibehållas. Att själv få välja om man
vill köpa styckvis eller om man vill köpa i klump är en viktigt frihetsfråga för många. Kommunen
skallunderlätta för sina medborgare och hålla hög standard, vilket innebär att bistå invånarna med
valfrihet, valmöjlighet och frihet. Att det tillgängliggörs för människor att köpa styckvis är ett steg i
rätt riktning och något som var moderaternas förslag. Att detta förslag går igenom är därför väldigt
glädjande för oss.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Nya Moderaterna på bifall.

För moderaternas grupp i Programnämnden.

Ulf Söclersten (M)

YRKANDE/ RESERVATION
2015M05-07
Programnämnd social välfärd
Ärende 11 Sov 128/ 2015
Förslag till förändrade kostpriser och mattjänst

Yrkande:
Den enskildes frihet och rätt att själv bestämma över sitt liv
och sina livsval är Folkpartiet Liberalernas utgångspunkt.
Omtanke och lyhördhet för medborgarnas behov i Örebro
Kommun ska stå i centrum för alla politiska beslut.
Utgångspunkten för Folkpartiet Liberalerna i Örebro är att
sätta människan före systemet. Därför kan Folkpartiet
Liberalerna inte acceptera att priset för matlådan är
dyrare om man köper färre eller enstaka lådor.
Folkpartiet Liberalerna i Örebro ser det som en
straffavgift för medborgarna. Det är inte rimligt att
differentiera priset. Vi anser att det ska vara en och
samma avgift, oavsett hur många matlådor som
beställs.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Folkpartiet
Liberalerna i Örebro att Programnämnd social välfärd
föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
att
Mattjänstavgiften för lunchlådor höjs och
ett abonnemangssystem i två nivåer samt möjlighet
till styckvisa inköp:
• 5 lunchlådor/veckan -pris 1100 kr/månad
• 7 lunchlådor/veckan - pris 1650 kr/månad
• styckvisa lunchlådor- pris 55 kr/månad
Samtliga priser inom vård och omsorg ska årligen
regleras efter omsorgsprisindex (OPI)

Om Folkpartiet Liberalernas förslag faller i
nämnd är detta tillika en reservation till förmån
för eget yrkande.
För
Folkpartiet~alerna i Örebro Kommun

A~/tCT

Örebro 7 maj 2015 l Reservation l Programnämnd Social Välfärd

§ 11 l Förslag till förändrande kostpriser - mattjänst
Vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot hela beslutet att fastställa nya
priser på matlådor. Det gör vi av följande anledningar.
För det första finns det ingen konsekvensanalys av vad beslutet
faktiskt kommer att innebära för de äldres hälsa. Man lutar sig till
siffor, statistik och antaganden, men ingen verkar ha frågat de äldre
hur de ställer sig till dyrare priser på maten. Innebär det att färre
köper matlådor och att fler pensionärer kommer att bli undernärda
och sjuka och leder det i förlängningen högre kostnader någon
annanstans i systemet, i till exempel sjukvården?
För det andra chockhöjningen av priset. Örebro kommun har bland
de lägsta avgifterna i landet för matlådor inom hemtjänsten. Att då
och då justera avgifter behöver i sig inte vara negativt. Men att
chockhöja priserna på det sätt man nu föreslår, med i stort sett en
dubblering av priserna och att på ett bräde bli bland de dyraste i
landet, tror vi kommer att slå hårt mot alla pensionärer.
För det tredje leder systemets konstruktion till att de allra fattigaste
pensionärerna är de som drabbas hårdast. De som redan nu är
så fattiga att de inte betalar någon hemtjänstavgift, får betala hela
kostnadsökningen på flera hundra kronor. styret bygger sina
argument på en falsk bild, att antalet fattigpensionärer är få och blir
allt färre. Trots att vi får larmrapporter om att det inte stämmer.
Pensionsmyndigheten själva uppskattar att de fattigaste
pensionärerna kommer att bli upp till 20 %fler, bara på fyra år.

För Vänsterpartiet
Martha Wiek/und

Reservation
Programnämnd social välfärd 2015-05-07
Ärendenummer: Sov 128/2015
Förslag till förändrade kostpriser - mattjänst

Sverigedemokraterna reserverar sig mot höjningen av priset på matlådorna till
de äldre i Örebro kommun som beviljats mattjänst. En höjning på mellan 19
och 29 kronor per låda är markant, priset ökar med mellan 53 och 81 %
beroende på hur ofta den äldre väljer att få matlåda levererad. Detta visar
att den styrande minoriteten väljer en utsatt grupp, som är i stort behov av
den service de nyttjar, när det gäller att dra in mer pengar till kommunkassan.
Från Sverigedemokraternas sida anser vi att även om matlådorna idag är
kraftigt subventionerade är priset på 36 kronor per låda något vi som
kommun borde vara stolta över att kunna erbjuda våra äldre, inte en ursäkt
för att minska subventionen. Sverigedemokraterna menar att vi har råd att
låta bli att höja mattjänstavgiften, en ökad kostnad jämfört med budget på
4 000 tkr, och vårt förslag är att denna satsning i år finansieras från
kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter. I vårt budgetförslag för 2016
kommer vi sedan ta höjd för att kunna återställa mattjänstavgiften till det den
låg på innan den nu genomförda chockhöjningen.
För Sverigedemokraterna

Helena Ståhl

