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§ 162 Yttrande remiss - Handlingsplan social välfärd beslut
Ärendenummer: Sov 945/2019
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Region Örebro län har inkommit till Örebro kommun med remissen
Handlingsplan Social välfärd. Handlingsplanen har tagits fram i dialog med
strategiska nätverk inom socialtjänstområdet, samverkansgrupper inom den
regionala stödstrukturen för samverkan mellan kommunerna och regionens
hälso- och sjukvård, brukarråd och folkhälsochefer. Region Örebro län önskar
svar på remissen senast 2019-12-15.
Handlingsplan Social välfärd utgår från den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) som sträcker sig fram till 2030. Strategin omfattar tre övergripande mål:
stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet.
RUS identifierar utmaningar och strategiska inriktningar inom tio prioriterade
områden.
Utgångspunkten för Handlingsplan Social välfärd är det prioriterade området
”hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård, med inriktning särskilda
insatser för sårbara grupper”. Psykisk hälsa och levnadsvanor bland barn och
unga är särskilt prioriterade i RUS, liksom äldres hälsa.
Programnämnd social välfärd är i princip positiv till förslaget till handlingsplan
och ställer dig bakom förslaget som helhet. Programnämnden lämnar dock
generella såväl som mer specifika synpunkter på valda delar av förslaget.
Beslutsunderlag

Remiss ”Handlingsplan Social välfärd”, 2019-09-30
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-12
Yttrande, daterat 2019-11-12
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Yttrande antas och överlämnas till Region Örebro län.
Yrkande

John Johansson (S) yrkar om tillägg i Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till svar, att handlingsplanen ska ta hänsyn till befintliga samverkansformer och
den nationella ANDT-strategin som finns.
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Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive John Johansson (S)
tilläggsyrkande och att nämnden beslutar enligt John Johanssons (S) yrkande.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Reviderat yttrande antas och överlämnas till Region Örebro län.

§ 163 Yttrande remiss - Örebro kommuns
hållbarhetsprogram - beslut
Ärendenummer: Sov 915/2019
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har tagit fram ett förslag till hållbarhetsprogram – ”Vårt
hållbara Örebro”. Programmet fastslår den politiska viljeinriktningen och
uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheterna inom
Örebro kommun. Programmet tar inte någon detaljerad ställning till utförande,
prioriteringar eller metoder.
Hållbarhetsprogrammet innehåller förslag till målområden med tillhörande
målformuleringar för år 2030 och 2050. Målen är övergripande och långsiktiga
och omfattar FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, EU:s direktiv, nationell
lagstiftning, regionala utvecklingsmål samt beslutade lokala politiska
ambitioner.
Programnämnd social välfärd har inbjudits att lämna synpunkter på
hållbarhetsprogrammet. Programnämnden är i princip positiv till förslaget till
hållbarhetsprogram och ställer dig bakom förslaget som helhet.
Programnämnder lämnar dock övergripande såväl som mer specifika
synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-10-23
Yttrande, 2019-10-23
Remiss ”Vårt hållbara Örebro. Mål för 2050 och delmål för 2030 – tillsammans
ställer vi om världens utmaningar till världens möjlighet”
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 164 Yttrande om remiss - Örebro kommuns avfallsplan beredning
Ärendenummer: Sov 1015/2019
Handläggare: Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning

Varje kommun ska enligt Miljöbalken ha en avfallsplan, beslutad av
kommunfullmäktige, med syfte att minska avfallets mängd och farlighet.
Planen hanterar såväl det geografiska perspektivet med hushållsavfall och
nedskräpning som det organisatoriska med avfall från kommunala
verksamheter.
Syftet med avfallsplanen är att på sikt nå en cirkulär ekonomi. Det krävs att
onödig konsumtion försvinner, att varor produceras med ren energi och av
förnybara eller återvunna material och att varorna används så länge och så
mycket det går genom goda konstruktioner, regelbundet underhåll och
reparationer. Det krävs också att materialet i varor som har förlorat sin
funktion återvinns. Avfallsplanen ska visa vägen till hur vi under 2020-talet kan
arbeta för att nå ett sådant samhälle.
Det finns två åtgärder (nr 5 och 6) som berör samtliga kommunala nämnder.
Utöver att minska nedskräpning och återvinna, befintliga avfall läggs nu
mycket fokus på hur avfall kan undvikas genom delning, hyrning, byten och
återbruk.
Förslaget till avfallsplan har tagits fram med hjälp av olika arbetsgrupper. Nu
vill Kommunstyrelsen ha synpunkter på helheten av förslag till avfallsplan.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-19
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämndens nästa sammanträde.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

5 (31)

ÖREBRO

Protokoll

§ 165 Beställning av förstudie för gruppbostad i
Brickebacken - beslut
Ärendenummer: Sov 960/2019
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Kommunens skyldighet att tillhandahålla bostad med särskild service och
boende med särskilt stöd till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och i Socialtjänstlagen (SoL). Bostad med särskild service finns som
gruppbostad och servicebostad.
Öbo omsorgsfastigheter AB föreslås få i uppdrag att ta fram en förstudie
avseende en gruppbostad om sex stycken lägenheter på tomten Tallriset 2,
belägen på Tallrisvägen 16 i Brickebacken.
Förstudien ska omfatta en analys av tomten att bygga på, förutsättningar, plan
för genomförande samt en förprojektering, där volymskisser på utformning
och en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt en
hyreskonsekvens ska ingå.
Då Programnämnd social välfärd har beslutat om en standardmodell för
gruppbostäder ska gruppbostaden byggas efter enligt den modellen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-10-18
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med Öbo omsorgsfastigheter AB
teckna förstudieavtal avseende en gruppbostad på tomten Tallriset 2 i
Brickebacken.
2. Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag med förslag på utformning,
plan för genomförande, tidsplan samt kostnad.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 166 Förstudie för gruppbostad Vintrosa - beslut
Ärendenummer: Sov 490/2019
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Öbo omsorgsfastigheter AB har fått i uppdrag att ta fram förstudier avseende
gruppbostäder på följande fastigheter:







Glanshammar 4:141
Glanshammar 4:151
Gällersta-Gryt 6:4
Odensbacken 13:14 (Askenäs)
Tallriset 2 (Brickebacken)
Östra Via 1:15 (Vintrosa)

I beställningen till Öbo från lokalförsörjningsenheten framgår det att
förstudien ska omfatta en analys av tomten att bygga på, förutsättningar, plan
för genomförande samt en förprojektering, där volymskisser på utformning
och en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt en
hyreskonsekvens ska ingå.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-21
Förstudierapport gruppbostäder, 2019-11-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förstudierapport gruppbostäder godkänns.
2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa byggnation av
gruppbostäder av Öbo omsorgsfastigheter AB enligt förstudierapport
gruppbostäder.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 167 Förstudie för gruppbostad Brickebacken - beslut
Ärendenummer: Sov 960/2019
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Öbo omsorgsfastigheter AB har fått i uppdrag att ta fram förstudier avseende
gruppbostäder på följande fastigheter:







Glanshammar 4:141
Glanshammar 4:151
Gällersta-Gryt 6:4
Odensbacken 13:14 (Askenäs)
Tallriset 2 (Brickebacken)
Östra Via 1:15 (Vintrosa)

I beställningen till Öbo från lokalförsörjningsenheten framgår det att
förstudien ska omfatta en analys av tomten att bygga på, förutsättningar, plan
för genomförande samt en förprojektering, där volymskisser på utformning
och en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt en
hyreskonsekvens ska ingå.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-21
Förstudierapport gruppbostäder, 2019-11-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förstudierapport gruppbostäder godkänns.
2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa byggnation av
gruppbostäder av Öbo omsorgsfastigheter AB enligt förstudierapport
gruppbostäder.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 168 Förstudie för gruppbostad Gällersta gryt - beslut
Ärendenummer: Sov 249/2018
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Öbo omsorgsfastigheter AB har fått i uppdrag att ta fram förstudier avseende
gruppbostäder på följande fastigheter:







Glanshammar 4:141
Glanshammar 4:151
Gällersta-Gryt 6:4
Odensbacken 13:14 (Askenäs)
Tallriset 2 (Brickebacken)
Östra Via 1:15 (Vintrosa)

I beställningen till Öbo från lokalförsörjningsenheten framgår det att
förstudien ska omfatta en analys av tomten att bygga på, förutsättningar, plan
för genomförande samt en förprojektering, där volymskisser på utformning
och en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt en
hyreskonsekvens ska ingå.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-21
Förstudierapport gruppbostäder, 2019-11-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förstudierapport gruppbostäder godkänns.
2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa byggnation av
gruppbostäder av Öbo omsorgsfastigheter AB enligt förstudierapport
gruppbostäder.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 169 Förstudie för gruppbostad Glanshammar 4:141 beslut
Ärendenummer: Sov 488/2019
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Öbo omsorgsfastigheter AB har fått i uppdrag att ta fram förstudier avseende
gruppbostäder på följande fastigheter:







Glanshammar 4:141
Glanshammar 4:151
Gällersta-Gryt 6:4
Odensbacken 13:14 (Askenäs)
Tallriset 2 (Brickebacken)
Östra Via 1:15 (Vintrosa)

I beställningen till Öbo från lokalförsörjningsenheten framgår det att
förstudien ska omfatta en analys av tomten att bygga på, förutsättningar, plan
för genomförande samt en förprojektering, där volymskisser på utformning
och en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt en
hyreskonsekvens ska ingå.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-21
Förstudierapport gruppbostäder, 2019-11-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förstudierapport gruppbostäder godkänns.
2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa byggnation av
gruppbostäder av Öbo omsorgsfastigheter AB enligt förstudierapport
gruppbostäder.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 170 Förstudie för gruppbostad Glanshammar 4:151 beslut
Ärendenummer: Sov 489/2019
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Öbo omsorgsfastigheter AB har fått i uppdrag att ta fram förstudier avseende
gruppbostäder på följande fastigheter:







Glanshammar 4:141
Glanshammar 4:151
Gällersta-Gryt 6:4
Odensbacken 13:14 (Askenäs)
Tallriset 2 (Brickebacken)
Östra Via 1:15 (Vintrosa)

I beställningen till Öbo från lokalförsörjningsenheten framgår det att
förstudien ska omfatta en analys av tomten att bygga på, förutsättningar, plan
för genomförande samt en förprojektering, där volymskisser på utformning
och en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt en
hyreskonsekvens ska ingå.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-21
Förstudierapport gruppbostäder, 2019-11-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förstudierapport gruppbostäder godkänns.
2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa byggnation av
gruppbostäder av Öbo omsorgsfastigheter AB enligt förstudierapport
gruppbostäder.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 171 Förstudie för gruppbostad Askenäs - beslut
Ärendenummer: Sov 65/2016
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Öbo omsorgsfastigheter AB har fått i uppdrag att ta fram förstudier avseende
gruppbostäder på följande fastigheter:







Glanshammar 4:141
Glanshammar 4:151
Gällersta-Gryt 6:4
Odensbacken 13:14 (Askenäs)
Tallriset 2 (Brickebacken)
Östra Via 1:15 (Vintrosa)

I beställningen till Öbo från lokalförsörjningsenheten framgår det att
förstudien ska omfatta en analys av tomten att bygga på, förutsättningar, plan
för genomförande samt en förprojektering, där volymskisser på utformning
och en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt en
hyreskonsekvens ska ingå.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-21
Förstudierapport gruppbostäder, 2019-11-27
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förstudierapport gruppbostäder godkänns.
2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa byggnation av
gruppbostäder av Öbo omsorgsfastigheter AB enligt förstudierapport
gruppbostäder.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 172 Social investering - Seniorpuls - information
Ärendenummer: Sov 1037/2019
Handläggare: Yvonne Haneskog, Lisen Tang Kempe, Marie Tall
Ärendebeskrivning

Antalet äldre personer ökar i samhället. I Örebro kommun är prognosen för
perioden 2017–2027 att antalet som är 65 år eller äldre kommer öka med 4 710
personer. Störst är ökningen i gruppen 75–84 år. För att denna förändring inte
ska innebära en omfattande ökning vad gäller behovet av omsorgs- och
välfärdstjänster är det av stor vikt att äldre håller sig friska och kan vara
självständiga allt längre. Seniorträffar på träffpunkter är ett exempel på arbete i
Örebro kommun som syftar till att stärka äldres hälsa. Insatsen har varit
uppskattad och visats ha effekt, men en reflektion är att det har varit svårt att
nå de äldre som har de största behoven, framför allt i områden med
socioekonomiska utmaningar. I oktober 2018 fattade därför de båda tidigare
vård- och omsorgsnämnderna (väster och öster) beslut om att idéprövningen
”Områdessatsning utveckling av seniorträffar” skulle gå vidare till en ansökan enligt
processen för sociala investeringar.
Syftet med den föreslagna insatsen, numera kallad ”Seniorpuls”, är att med
utvecklade seniorträffar som metod.
Totalt tar satsningen 1,998 miljoner kronor i anspråk från reservationen för
sociala investeringar. Satsningen förväntas ge ekonomiska effekter för
Programnämnd social välfärd och Hemvårdsnämnden, genom reducerade
kostnader för hemtjänst och särskilt boende men också påverkan på kostnader
för fallskador då dessa undviks.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-21
Ansökan Seniorpuls, Ks 1428/2019, daterad 2019-11-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 173 Ändringar i förfrågningsunderlag avseende LOVtjänsten daglig verksamhet och ny överenskommelse
med kommunal utförare av daglig verksamhet - beslut
Ärendenummer: Sov 877/2019
Handläggare: Linda Ögren
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har sedan 2009 valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om
valfrihetssystem, LOV. Sedan september 2014 har Örebro kommun tillämpat
LOV inom daglig verksamhet enligt 9 § p. 10 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS. De krav som ställs på sökande inom
valfrihetssystemet regleras i förfrågningsunderlag. Dessa krav förs sedan in i
det avtal som tecknas med utförare. Kraven i förfrågningsunderlaget tillika
avtalet kan revideras vid behov av Programnämnd social välfärd. Revidering
möjliggör anpassning till ny lagstiftning och nya politiska mål.
De ändringar som föreslås i förfrågningsunderlaget är förtydliganden och
revideringar som identifierats genom arbetet med ansöknings- och
uppföljningsprocessen samt kontrollfunktionen inom Enheten för uppföljning.
Förfrågningsunderlaget behöver även anpassas till gällande lagstiftning och
förändrade förutsättningar. Ändringarna syftar till att tydliggöra de krav som
ställs på utförare. Ändringarna syftar även till att säkerställa att deltagarna får
beviljade insatser utförda enligt beslut och av god kvalitet i enlighet med de
krav som ställs på utförare.
Enheten för uppföljning föreslår att en överenskommelse ska upprättas med
den kommunala utföraren av daglig verksamhet i Örebro kommun.
Överenskommelsen ska baseras på förfrågningsunderlaget och anpassas efter
skillnaderna som råder mellan privat och kommunal regi. Överenskommelsen
ger utförarna förutsättningar att konkurrera på samma villkor och tydliggör för
utförarna vad som förväntas av dem för att leva upp till kraven.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-10-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreslagna förändringarna förfrågningsunderlag gällande valfrihetssystem för
daglig verksamhet samt överenskommelse med kommunal utförare antas och
gäller från och med den 3 februari 2020.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
och att LOV inom daglig verksamhet avslutas och att driften av verksamheten
återtas i kommunal regi.
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Proposition

Ordföranaden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds
(V) yrkande om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att
LOV inom daglig verksamhet avslutas och att driften av verksamheten återtas i
kommunal regi.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Föreslagna förändringarna förfrågningsunderlag gällande valfrihetssystem för
daglig verksamhet samt överenskommelse med kommunal utförare antas och
gäller från och med den 3 februari 2020.
Reservation

Martha Wicklund (V) och Faisa Maxamed (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Martha Wicklunds (V) yrkande om avslag till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att LOV inom daglig verksamhet
avslutas och att driften av verksamheten återtas i kommunal regi.

§ 174 Uppräkning av timmersättning 2020 för ersättning för
personlig assistent enligt LSS - beslut
Ärendenummer: Sov 1041/2019
Handläggare: Annica Kindborg
Ärendebeskrivning

Enligt Sveriges och Kommuner och Landsting, SKL, och Cirkulär 19:38
”Budgetpropositionen för 2020 och höständringsbudgeten för år 2019” är
regeringens förslag att höjningen för schablonbeloppet för 2020 ska uppgå till
1,5 procent. Örebro kommun har sedan tidigare följt schablonbeloppets
höjningar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-05
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Ersättningen för personlig assistans höjs enligt förslag.
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2. Assistansersättningen i Örebro skall årligen följa statliga assistansersättnings
procentuella höjningar för schablonbeloppet och ska gälla från 1 januari varje
år.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Ersättningen för personlig assistans höjs enligt förslag.
2. Assistansersättningen i Örebro skall årligen följa statliga assistansersättnings
procentuella höjningar för schablonbeloppet och ska gälla från 1 januari varje
år.
Karolina Wallström (L) och Dennis Junge (L) avstår från att delta i beslutet.

§ 175 Uppräkning av avgifter och kostpriser inom vård och
omsorg 2020 - beslut
Ärendenummer: Sov 981/2019
Handläggare: Tobias Johansson
Ärendebeskrivning

Avgifter och kostpriser inom vård och omsorg ska omräknas varje år utifrån
förändringar i prisbasbelopp och omsorgsprisindex. Den årliga omräkningen
ska fastställas av Programnämnd social välfärd.
Avgifter och belopp med stöd i socialtjänstlagen justeras utifrån förändring av
prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor. Beloppet har
ökat med 800 kronor jämfört med beloppet för år 2019. Förslaget är därmed
att maxavgiften och minimibeloppen ska höjas under 2020.
Priserna för kost, hemtjänst, hemsjukvård, serviceinsatser utan biståndsbeslut
samt avgift för trygghetslarm ska justeras utifrån föregående års fastställda
omsorgsprisindex (OPI). För 2019 fastställdes omsorgsprisindexet till 2,7
procent. Förslaget är att dessa avgifter ska höjas under 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-08
Nya avgifter och kostpriser inom vård- och omsorg från och med 1 mars 2020,
2019-11-08
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Maxavgift i vård- och omsorgsboende och för hemtjänst höjs från och
med 1 mars 2020.
2. Minimibeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och sammanboende makar/sambor äldre än 65 år höjs från och med 1
mars 2020.
3. Avgiften för hemtjänst höjs från och med 1 mars 2020.
4. Avgiften för trygghetslarm höjs från och med 1 mars 2020.
5. Samtliga kostpriser höjs enligt bilaga från 1 mars 2020.
6. Avgiften för kommunal hemsjukvård höjs från och med 1 mars 2020.
7. Omvårdnadsavgiften för korttidsvård, växelvård och rehab-platser höjs
från 1 mars 2020.
8. Avgiften för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs från och med 1
mars 2020.
9. Priset för städ, tvätt och inköp för medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2020.
10. Priset för aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2020.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Anna Andersson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Tony Marogi (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds
(V) avslagsyrkande till det samma.
Ordföranden först Martha Wicklunds (V) yrkande om avslag mot
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden Tony Marogis (SD) yrkande om att få lämna ett
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särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att
programnämnden beslutar att bifalla detta.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Maxavgift i vård- och omsorgsboende och för hemtjänst höjs från och
med 1 mars 2020.
2. Minimibeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år
och sammanboende makar/sambor äldre än 65 år höjs från och med 1
mars 2020.
3. Avgiften för hemtjänst höjs från och med 1 mars 2020.
4. Avgiften för trygghetslarm höjs från och med 1 mars 2020.
5. Samtliga kostpriser höjs enligt bilaga från 1 mars 2020.
6. Avgiften för kommunal hemsjukvård höjs från och med 1 mars 2020.
7. Omvårdnadsavgiften för korttidsvård, växelvård och rehab-platser höjs
från 1 mars 2020.
8. Avgiften för serviceinsatser utan biståndsbeslut höjs från och med 1
mars 2020.
9. Priset för städ, tvätt och inköp för medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2020.
10. Priset för aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och
omsorgsboende höjs från och med 1 mars 2020.
11. Tony Marogi (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation

Martha Wicklund (V) och Faisa Maxamed (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Martha Wicklunds (V) avslagsyrkande.
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§ 176 Leverans av kylda lunchlådor till samtliga av
kommunens kunder med beslut om mattjänst - beslut
Ärendenummer: Sov 942/2019
Handläggare: Carina Andersson, Jörgen Beyron
Ärendebeskrivning

I nuläget tillagar Måltidsenheten i snitt 280 lunchlådor per dag, varav 55 varma
och 225 kylda. Tillagning av lunchlådor sker vid totalt sju kök, varav kylda
lunchlådor tillagas vid ett kök.
Efter ett beslut i maj 2017 i Vård- och omsorgsnämnd väster upphandlades en
extern leverantör av lunchlådor. Samhall AB tilldelades uppdraget. Från den 1
september påbörjade de leveranserna av kylda lunchlådor. Dessa lunchlådor
levereras hem till kund tre gånger i veckan. Det var inledningsvis stora problem
med att få leveranserna att fungera. Enligt avtalet med Samhall skulle de börja
att leverera varma lunchlådor från den 1 november vilket båda parter valde att
senarelägga då det fortfarande inte fungerade optimalt med leveranserna av de
kylda lunchlådorna.
Det är komplext med varma lunchlådor bland annat gällande varmhållning,
kvalitet och leverans. Gällande kylda lunchlådor är det övervägande fördelar
både för kök, leverantör, omvårdnadsutförare och kund. Måltidsenheten
bedömer och rekommenderar att det ur både kvalitets-, kostnads och
effektiviseringsperspektiv enbart ska tillagas och levereras kylda lunchlådor till
personer med beslut på mattjänst.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-10-10
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Den kommunala utföraren endast ska tillaga och leverera kylda matlådor.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 177 Programplan med budget 2020 - beslut
Ärendenummer: Sov 988/2019
Handläggare: Birgitta Palmér, Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Örebro kommun växer. Volymökningar och ökad ärendetyngd påverkar
verksamheter samtidigt som arbete pågår med effektiviseringar.
Programområdet har en utmaning i att möta de ökade volymerna med
förebyggande och effektiva lösningar för att säkra en långsiktigt hållbar
utveckling och god ekonomisk hushållning. Programnämndens roll är att skapa
förutsättningar för och säkra tillgång till kvalitativa sociala välfärdstjänster.
Det ekonomiska prognostiserade resultatet för 2019 är en negativ avvikelse
mot budget med -145,5 mnkr för programområdet. Det innebär att
programområdet går in i 2020 men en för hög kostnadsnivå. Den ekonomiska
situationen är en mycket stor utmaning och för att klara en långsiktig god
ekonomisk hushållning behöver åtgärder och effektiviseringar verkställas.
Beslutsunderlag

Programplan med budget 2020, 2019-11-20
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programplan med budget 2020 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
2. Ekonomiska ramar för 2020 till nämnderna inom programområdet
fastställs.
3. Programnämnd social välfärd ska under året särskilt följa
Hemvårdsnämndens arbete med Strukturförändringsprogrammet.
4. Nämnder ges uppdrag att anpassa sin verksamhet efter beslutade
budgetramar och omedelbart lyfta till Programnämnden om beslut
angående ambitionsförändringar krävs för detta.
5. Programnämnd social välfärd kommer under året att följa
driftsnämndernas arbete för en ekonomi i balans i delårsrapporter och
årsberättelser.
6. Programplan med budget 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande

Tony Marogi (SD) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för egen budget.
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Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för egen budget.
Emelie Jaxell (M) yrkar avslag till beslutspunkt 1,2 och 4 samt bifall till
beslutspunkt punkt 5 och 6 i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Karolina Wallström (L) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag till förmån för egen budget.
John Johansson (S) yrkar tillägg under kapitel 4 enligt följande:
Under kapitel 4 framgår det att Programnämnd social välfärd ska arbeta med
Kommunfullmäktiges mål och prioriteringar. Kommunfullmäktige är tydliga
med att alla nämnder ska arbeta med alla mål och inriktningar, annat än i de fall
det inte bedöms ligga inom nämndens ansvarsområde.
Vi kommer i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut arbeta med
kommunfullmäktiges samtliga relevanta mål och riktlinjer i enlighet med ovan.
Utifrån det rådande ekonomiska läget behöver programnämnden prioritera
insatser som leder till en ekonomi i balans inom programområdet. Därutöver
vill vi prioritera att:




bekämpa den ofrivilliga ensamheten
stärka samverkan med samtliga aktörer
bidra till arbetet med att förbättra den psykiska hälsan.

Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns fem förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag enligt eget yrkande,
respektive Tony Marogis (SD) yrkande om bifall till Sverigedemokraternas
budget, Martha Wicklunds (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets budget,
Emelie Jaxells (M) yrkande om bifall till Moderaternas budget och Karolina
Wallströms (L) yrkande om bifall till Liberalernas budget.
Ordföranden behandlar förslagen var och ett för sig och finner att
programnämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade
förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programplan med budget 2020 för Programnämnd social välfärd
fastställs.
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2. Ekonomiska ramar för 2020 till nämnderna inom programområdet
fastställs.
3. Programnämnd social välfärd ska under året särskilt följa
Hemvårdsnämndens arbete med Strukturförändringsprogrammet.
4. Nämnder ges uppdrag att anpassa sin verksamhet efter beslutade
budgetramar och omedelbart lyfta till Programnämnden om beslut
angående ambitionsförändringar krävs för detta.
5. Programnämnd social välfärd kommer under året att följa
driftsnämndernas arbete för en ekonomi i balans i delårsrapporter och
årsberättelser.
6. Programplan med budget 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen.
Reservation

Tony Marogi (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
bifall till Sverigedemokraternas budget.
Martha Wicklund (V) och Faisa Maxamed (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Martha Wicklunds (V) yrkande om bifall till
Vänsterpartiets budget.
Emelie Jaxell (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till Moderaternas budget.
Karolina Wallström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till Liberalernas budget.

§ 178 Tilläggsanslag för installation av brandskydd - beslut
Ärendenummer: Sov 1024/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

I Kommunstyrelsens utrymme för investeringar finns medel ofördelat för
kostnadsökningar i samband med investeringar. För driftkostnadskonsekvens
avropas nu 80 tkr av kvarvarande medel för arbetet med brandskydd gällande
gruppbostäder. Arbetet med brandskydd kommer att fortsätta under 2020
varför det även under 2020 kommer att bli aktuellt att avropa medel från
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-13
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Programnämnd social välfärd:
- Under förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut fastställa
Programnämnd social välfärds budgetram.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 179 Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2019 information
Ärendenummer: Sov 1017/2019
Ärendebeskrivning

En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1
§ Soci-altjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006. Rapporteringsskyldigheten
gäller beslut i verksamheterna vård och omsorg, socialtjänst och funktionsstöd.
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, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Myndighetsavdelningen ansvarar för sammanställning av nämndernas
statistikrapporter till Kommunfullmäktige och för information till
programnämnden.
Beslutsunderlag

Statistikrapport kvartal 3 2019 SoL och LSS
Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 3 2019, SoL och LSS
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Rapporten läggs till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.
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Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 180 Revidering av delegationsförteckning - beslut
Ärendenummer: Sov 176/2019
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning

För att förtydliga processen kring avstängning av externa utförare från
valbarhet, punkt 5.9 i delegationsförteckningen, har ett tillägg gjorts under
rubriken ”Anmärkning”. Innan planerare beslutar om avstängning av utförare
från valbarhet ska beslutet samrådas med myndighetschef.
Beslutsunderlag

Delegationsförteckning 2019-12-05
Tjänsteskrivelse, 2019-11-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd social välfärd antas.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 181 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd, Örebro läns
mansmottagning - beslut
Ärendenummer: Sov 1025/2019
Ärendebeskrivning

Örebro läns mansmottagning ansöker om 135 000 kronor för att bygga upp
den förebyggande verksamheten STOPP som riktar sig till ungdomar i åldrarna
15-18 år. Syftet med projektet är att ge ungdomar ökade kunskaper om våld
och dess mekanismer och hur det i en förlängning kan upphöra.
Föreningen arbetar mot mäns våld och arbetar med olika typer av behandling,
men har framförallt riktat in sig mot vuxna. Efter en utbildning i ATV uppkom
idén att använda metoden förebyggande inriktat mot ungdomar. Idag finns det
många insatser för jämlikhet, men inte någon typ av förebyggande arbete av
det här slaget. Projektet startade som ett sommarprojekt tillsammans med
FUFA och fick där stort intresse bland ungdomar. En större andel av de som
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tidigare medverkat i projektet har varit tjejer och det har varit svårare att
rekrytera killar.
Idén är att inte bara rikta in sig på ungdomar med en våldsattityd utan rikta sig
generellt till alla.
Beslutsunderlag

Kompletterande ansökan
Ansökningsblankett
Redogörelse för projektet
Budget
Verksamhetsplan
Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2019
Årsmötesprotokoll
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Örebro läns mansmottagning beviljas 80 000 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för sitt projekt STOPP. Arbetet ska ske i enlighet med
föreskrifterna SOSFS 2014:4 och föreningen ska i enlighet med riktlinjerna för
föreningsbidrag och utvecklingsstöd återredovisa användningen av stödet.
2. Representanter från Örebro kommun samt från föreningen Örebro läns
mansmottagning ska gemensamt forma en arbetsgrupp för att följa och stödja i
utvecklingen av ett ungdomsutskott inom Örebro läns mansmottagning.
3. Av beviljat utvecklingsstöd tas 40 000 kronor från Socialstyrelsens
utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer för att stärka föreningens
insatser avseende universellt och selektivt förebyggande arbete. Resterande 40
000 kronor tas från de av programnämnden avsatta medlen för
utvecklingsstöd.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 182 Ansökan om föreningsbidrag - Strokeföreningen
Örebro - beslut
Ärendenummer: Sov 1074/2019
Ärendebeskrivning

Örebro Läns Strokeförening har under 30 år varit en länsförening av
Strokeförbundet. Föreningen har under 2019 ansökt om föreningsbidrag från
programnämnden, men har blivit informerade om att bidrag inte ges till

25 (31)

ÖREBRO

Protokoll

länsföreningar. En lokalföreningar har nu bildats och en ny ansökan om
föreningsbidrag lämnats in.
Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Strokeföreningen Örebro beviljas 20 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd.
Föreningen ska i enlighet med riktlinjerna redovisa användningen av stödet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt ordförandens förslag.

§ 183 Årlig redovisning - Örebro Afasiförening - beslut
Ärendenummer: Sov 441/2019
Ärendebeskrivning

I enlighet med riktlinjerna för föreningsbidrag och utvecklingsstöd har Örebro
Afasiförening inkommit med årsredovisning. Vid föreningsutskottets senaste
sammanträde var utskottet inte beslutsmässigt och ärendet lämnas till
programnämnden för beslut.
Beslutsunderlag

Årsmöteshandlingar
Jäv

Gunhild Wallin (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Föreningens redovisning för beviljat föreningsbidrag för 2018 godkänns.

§ 184 Årlig redovisning - Afasiföreningen i Örebro län beslut
Ärendenummer: Sov 469/2019
Ärendebeskrivning

I enlighet med riktlinjerna för föreningsbidrag och utvecklingsstöd har
Afasiföreningen i Örebro län inkommit med årsredovisning. Vid
föreningsutskottets senaste sammanträde var utskottet inte beslutsmässigt och
ärendet lämnas till programnämnden för beslut.
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Beslutsunderlag

Årsredovisning
Jäv

Gunhild Wallin (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Föreningens redovisning för beviljat föreningsbidrag för 2018 godkänns.

§ 185 Fördelning av ansökt föreningsbidrag 2020-2022 beslut
Ärendenummer: Sov 555/2019
Ärendebeskrivning

Föreningsutskottet har delegation på fördelning föreningsbidrag om utskottet
är enigt. Eftersom programnämnden inte beslutat om programplan med
budget lämnas ärendet över till programnämnden för beslut.
Det förslag som lämnas till nämnden innebär en generell reducering av
bidragsbeloppen jämfört med 2019 års bidragsnivåer.
Beslutsunderlag

Sammanställning av föreningsbidrag
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Föreningsbidrag för perioden 2020-2022 fastställs i enlighet med
sammanställning av föreningsbidrag. Föreningsbidraget räknas årligen upp med
OPI.
Jäv

Pell-Uno Larsson (S), Gunhild Wallin (C) och Martha Wicklund (V) deltar inte
i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Yrkande

Faisa Maxamed (V) yrkar att föreningsbidraget förblir på den nivå som
föregående år utan indexuppräkning. Följande år ska föreningsbidraget
indexuppräknas enligt praxis. Utvecklingsstödet sänks till 500 000 kronor per
år.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga ordförandens förslag respektive Faisa Maxameds (V) yrkande om att
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föreningsbidraget ska förbli på den nivå som föregående år utan
indexuppräkning, men med en indexuppräkning enligt praxis för kommande år
samt att utvecklingsstödet ska sänkas till 500 000 kronor.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Föreningsbidrag för perioden 2020-2022 fastställs i enlighet med
sammanställning av föreningsbidrag. Föreningsbidraget räknas årligen upp med
OPI.
Reservation

Faisa Maxamed (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att föreningsbidraget ska förbli på den nivå som föregående år
utan indexuppräkning, men med en indexuppräkning enligt praxis för
kommande år samt att utvecklingsstödet ska sänkas till 500 000 kronor.

§ 186 Förändringen av förvaltningsorganisationen information
Ärendenummer: Sov 1093/2019
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information om förändringen av förvaltningsorganisationen vilken
innebär att Socialförvaltningen delas upp i tre delar som slås ihop med andra
verksamheter. De som arbetar med myndighetsutövning slås samman med
Myndighetsavdelningen, det förebyggande arbetet går in i den nybildade
Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete inom
Kommunstyrelseförvaltningen och de sociala insatserna utförda i egenregi
sammanförs med Förvaltningen för funktionsstöd.
För medborgaren kommer förändringen inte att märkas av, de träffar samma
personer de annars skulle träffa när de tar kontakt med kommunen.
Förändringen innebär en samlad myndighetsutövning med möjlighet att
förbättra biståndshandläggningen och minska risken att personer kommer i
kläm mellan olika lagstiftningar.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.

28 (31)

ÖREBRO

Protokoll

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 187 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 102/2019
Ärendebeskrivning

Nämnden har enligt Kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, det vill säga delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av
delegation ska anmälas till nämnden och protokollföras.
Presidium ägde rum 22 november 2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut november 2019
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 188 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 103/2019
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

Protokollsutdrag Socioekonomisk segregation i Örebro kommun,
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete
Rapport: Socioekonomisk segregation i Örebro kommun
Månadsrapport Hemvårdnämnden
Registrerade ärenden i programnämndens diarium oktober-november
Skrivelse från KTR om tillgång till internet för boende i vård- och
omsorgsboende, trygghetsboende och LSS-bostad

29 (31)

ÖREBRO

Protokoll

Protokoll Föreningsutskott 21 november 2019
Inbjudan Aktörskonferens om Våld i nära relation den 4 mars 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 189 Programdirektörens information
Ärendenummer: Sov 100/2019
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet:


Det har fallit ut avgifter för ej verkställda SoL beslut inom
funktionsstödsområdet. Det är en ryggsäck nämnden bär efter tidigare
fattade beslut, exempelvis att för få gruppbostäder byggts. Vitet
verkställs efter att biståndsbesluten verkställts.



Betalningsansvaret för utskrivningsklara från Region Örebro län, där
föll kommunen över gränsen i november och hamnade på 3,2 dagar i
genomsnitt, kommer troligen att landa omkring 3,5 miljoner kronor.
Ytterligare arbete har inletts där den kommunala utföraren tillsammans
med Myndighetsavdelningen ska fördjupa samverkan för att undvika
framtida betalningsansvar.



Information om utestående fordringar och vilka insatser kommunen
gör för att få in dessa pengar, med anledning av Anders Brandéns (M)
fråga från föregående nämnd gällande avskrivning av utestående
fordringar 2018. Hela summan uppgår till 1 259 666,55 kronor varav
ungefär hälften härrör dödsbon. Totalt 75 personer står för den
kvarvarande summan och av dessa står 27 personer för 550 000
kronor. Många av dessa personer har aldrig betalat en faktura för Social
välfärd. Det är inte klarlagt varför de inte betalar. Vissa blir hänvisade
till Överförmyndarnämnden, men det är inte alla som vill.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
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Protokoll

Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 190 Ordförandens information
Ärendenummer: Sov 101/2019
Ärendebeskrivning

Ingen information på sammanträdet.

§ 191 Ledamotsinitiativ - Säkerställ funktionsnedsattas
intressen vid nybyggnation
Ärendenummer: Sov 1092/2019
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) yrkar:



att ritningen av standardmodellen ska få ett godkännande av den
särskilda ritningsgranskningsgrupp som är tillsatt för att säkerställa
funktionsnedsattas intressen.
att säkerställa att denna ritningsgranskningsgrupp även i framtiden ska
rådfrågas vid byggandet av både gruppbostäder men även vård- och
omsorgsboenden.

Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ, 2019-12-05
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ärendet återremitteras till nästkommande sammanträde.

§ 192 Övrig fråga
Ärendebeskrivning

Övrig fråga från Marta Wicklund (V):
- Hur ser processen ut med kommunens lågtröskelboende?
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Frågan bordläggs till nästa sammanträde.
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