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Paragraf 56–58 och 60–71

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 5 juni 2019.

John Johansson (S), ordförande

Niclas Persson (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 juni 2019.
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§ 56 Anmälan av övriga ärenden
Ärendebeskrivning

Ett beredningsärende om Maria Ungdom Örebro stryks från ärendelistan då
beslutsunderlaget inte är klart ännu.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 57 Nybyggnation Askenäs - beslut
Ärendenummer: Sov 65/2016
Handläggare: Maria Schultz
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd beslutade den 2018-05-31 att
Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med ÖrebroBostäder AB
genomföra en förstudie för att utreda alternativet att bygga nytt vård- och
omsorgsboende på befintlig tomt för Askenäs.
Förstudien skulle resultera i ett beslutsunderlag med förslag på utformning,
plan för genomförande, tidsplan samt kostnad, vilket nu har resulterat i en
förstudierapport.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-17
Förstudierapport Vård och omsorgsboende Odensbacken, Odensbacken
13:14, 2019-03-01
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förstudierapport Vård och omsorgsboende Odensbacken godkänns.
2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa byggnation av
gruppbostäder av Öbo omsorgsfastigheter AB enligt förstudierapport
Vård och omsorgsboende, Odensbacken 13:14.
Beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutade den 2018-05-31 att
Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att med ÖrebroBostäder AB teckna
förstudieavtal avseende en gruppbostad i Gällersta-Gryt. Förstudien skulle
resultera i ett beslutsunderlag med förslag på utformning, plan för
genomförande, tidsplan samt kostnad.
Förstudien skulle också omfatta en analys av tomten att bygga på,
förutsättningar, genomförande samt en förprojektering där volymskisser på
utformning och en första budgetkalkyl för projektets genomförande samt
hyreskonsekvens tas fram.
Förstudien har nu resulterat i en förstudierapport.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-03-12
Förstudierapport Gällersta-Gryt 6:4, 2019-03-04
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förstudierapport Gällersta – Gryt 6:4 för gruppbostäder godkänns.
2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa byggnation av
gruppbostäder av Öbo omsorgsfastigheter AB enligt förstudierapport
Gällersta – Gryt 6:4.
Beslut

Programnämnd social välfärd:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 60 Investeringsprogram och lokal- och
bostadsförsörjningsplan - beslut
Ärendenummer: Sov 754/2018
Handläggare: Birgitta Palmér, Maria Schultz
Ärendebeskrivning

En effektiv lokalförsörjningsprocess som säkerställer att verksamheterna har
tillgång till ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas kostnadseffektivt
samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov är av central betydelse
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för kommunens ekonomi. Genom lokalförsörjningsplaner läggs grunden till en
långsiktig planering och ett ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.
Programområdets lokal-och bostadsförsörjningsplan beskriver
verksamheternas behov av lokaler, boenden och bostäder. Planen sträcker sig
över åtta år, där de första fyra åren har ett investeringsprogram med
driftkostnadskonsekvenser och de sista fyra åren beskriver en mer översiktlig
behovsbild.
De största utmaningarna just nu är att bygga ut antalet platser på vård- och
omsorgsboenden så att framtida behov hanteras, att det byggs grupp – och
servicebostäder för att hantera det akuta behov av bostäder som finns samt
hitta en evakueringslokal eller ny permanent lokal för härbärget Gnistan.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-24
Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2020-2023 med framåtblick 2024 - 2027
Investeringsprogram med bedömning för åren 2020 - 2023 samt revidering
2019.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Investeringsprogram med lokal- och bostadsförsörjningsplan för 20202023 med revidering av driftskostnadskonsekvenser för år 2019 och
bedömning för år 2020- 2023 antas.
2. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad av gruppbostäder enligt bedömda driftskostnadsökningar i
ekonomiskt underlag.
3. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad på vård- och omsorgsboenden enligt bedömda
driftskostnadsökningar i ekonomiskt underlag.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation av tre gruppbostäder 2021
samt kompensation för bedömda driftskostnadsökningar enligt
ekonomiskt underlag.
5. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
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Yrkande

David Larsson (SD) yrkar att beslutspunkt 1 ändras så att det planerade vårdoch omsorgsboendet i Brickebacken istället placeras i norra delen av Södra
Ladugårdsängen.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut till
beslutspunkt 1 det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och David
Larssons (SD) yrkande om att beslutspunkt 1 ändras så att det planerade vårdoch omsorgsboendet i Brickebacken istället placeras i norra delen av Södra
Ladugårdsängen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Investeringsprogram med lokal- och bostadsförsörjningsplan för 20202023 med revidering av driftskostnadskonsekvenser för år 2019 och
bedömning för år 2020- 2023 antas.
2. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad av gruppbostäder enligt bedömda driftskostnadsökningar i
ekonomiskt underlag.
3. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen om
kompensation för hyresökning på grund av förstärkt brandskydd och
ombyggnad på vård- och omsorgsboenden enligt bedömda
driftskostnadsökningar i ekonomiskt underlag.
4. Programnämnd social välfärd begär hos Kommunstyrelsen att få
igångsättningstillstånd för nybyggnation av tre gruppbostäder 2021
samt kompensation för bedömda driftskostnadsökningar enligt
ekonomiskt underlag.
5. Ärendet överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Emelie Jaxell (M) och Ann-Katrine Jondelius (M), Karolina Wallström (L),
Dennis Junge (L) och Niclas Persson (MP) avstår från att delta i beslutspunkt
1.
Reservation

David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att beslutspunkt 1 ändras så att det planerade vård- och
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omsorgsboendet i Brickebacken istället placeras i norra delen av Södra
Ladugårdsängen.

§ 61 Riktlinje för biståndsbedömning inom vård och
omsorg - beslut
Ärendenummer: Sov 209/2019
Handläggare: Lina Axelsson
Ärendebeskrivning

Riktlinjen för biståndshandläggning inom vård och omsorg ska revideras varje
år eller efter behov för att kunna följa utvecklingen av rättspraxis och
samhällets utveckling. Riktlinjen har inte reviderats sedan den beslutades 201705-04.
Några av de saker som ändrats är:





Avsnittet om insatsen inköp har utökats för förtydliga att insatsen även
kan innebära hjälp vid inköp online samt att möta upp vid
hemleverens.
Avsnittet om valfrihet för vård och omsorgsboende har omarbetats för
att mer återspegla den faktiska hanteringen (önska istället för att välja).
Avsnittet om mattjänst har omarbetats för att enbart gälla personer
med behov av specialkost.
Avsnittet om hemtjänst är reviderat gällande uppfyllande av skälig
levnadsnivå i ordinärt boende.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-20
Bilaga med konsekvensanalys
Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom Vård och
omsorgs verksamhetsområde
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Reviderad riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom vård
och omsorgs verksamhetsområde fastställs.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att mattjänst ska undantas från riktlinjen.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Martha Wicklunds
(V) yrkande om att mattjänst ska undantas från riktlinjen.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Reviderad riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom vård
och omsorgs verksamhetsområde fastställs.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om att mattjänst ska undantas från riktlinjen.

§ 62 Rekvirering av statsbidrag för habiliteringsersättning beslut
Ärendenummer: Sov 278/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har möjlighet att rekvirera statliga medel från Socialstyrelsen
för habiliteringsersättningen. Statsbidraget får användas i syfte att införa eller
höja dagpenningen för dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 9:10.
Enligt propositionen 2017/18:1 är ersättningen densamma för 2020.
Örebro kommun har möjlighet att rekvirera 6 294 023 kr för 2019.
Rekvisitionen ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 1 juni 2019.
Föregående år rekvirerade Programnämnd social välfärd statsbidrag
motsvarande 2 100 tkr från Socialstyrelsen, vilket möjliggjorde en höjning av
habiliteringsersättningen till 40 kr för halvdag och 60 kr för heldag.
I december 2018 fanns ca 600 deltagare i den dagliga verksamheten.
Habiliteringsersättning betalas ut utifrån närvarodagar hel eller halv och till en
kostnad motsvarande 5,7 miljoner 2018.
Habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet är skattefri. Någon
beloppsgräns finns inte enligt Skatteverket. I och med detta medför inte en
fortsatt höjning av habiliteringsersättningen skattetekniska eller bidragstekniska
problem för den enskilde.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-02
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Statsbidrag motsvarande 6 294 023 kr rekvireras från Socialstyrelsen.
2. Habiliteringsersättningen för 2019 utgår för halvdag med 40 kr och 60
kr för heldag, samma nivå som föregående år.
3. En extra utbetalning genomförs i augusti och december baserad på
faktisk närvaro 6 månader tillbaka.
Nämndens behandling

Efter diskussioner i programnämnden kommer nämnden gemensamt fram till
att Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslutssats 3 ska revideras enligt
följande:
3. En extra utbetalning genomförs senast i augusti och december baserad på
faktisk närvaro 6 månader tillbaka.
Yrkande

David Larsson (SD) yrkar till en höjning av beloppen i beslutspunkt 2 till 50
kronor för halvdag och 100 kronor för heldag.
John Johansson (S) yrkar avslag till David Larssons (SD) yrkande.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns ett förslag till
beslutspunkt 1 och 3, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens reviderade
förslag och att programnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden finner sedan att det finns två förslag till beslutspunkt 2, det vill
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive David Larssons (SD)
yrkande om att ersättningen för daglig verksamhet höjs till 50 kronor för
halvdag och 100 kronor för heldag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltingens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Statsbidrag motsvarande 6 294 023 kr rekvireras från Socialstyrelsen.
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2. Habiliteringsersättningen för 2019 utgår för halvdag med 40 kr och 60
kr för heldag, samma nivå som föregående år.
3. En extra utbetalning genomförs senast i augusti och december baserad
på faktisk närvaro 6 månader tillbaka.
Reservation

David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslut i beslutspunkt 2 till
förmån för eget yrkande om att ersättningen ska höjas till 50 kronor för
halvdag och 100 kronor för heldag.

§ 63 Budgetskrivelse 2020-2022 - beslut
Ärendenummer: Sov 352/2019
Handläggare: Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning

Införandet av budgetskrivelser grundar sig i behovet av en demografisk och
transparant budgetprocess med likvärdig hantering av nämndernas
förutsättningar kommande planperiod men också kunskapsinhämtning från
nämnder och verksamheter inför kommande budgetår.
Programnämnden har i budgetskrivelsen lyft fram de utmaningar och
möjligheter som nämnden ser framöver för att klara att upprätthålla en
ekonomi i balans.
Beslutsunderlag

Budgetskrivelse Programnämnd social välfärd inför 2020–2022
Budgetskrivelse Hemvårdsnämnd 2020-2022
Budgetskrivelse Vårdboendenämnd 2020-2022
Budgetskrivelse Funktionsstödsnämnden 2020-2022
Budgetskrivelse Socialnämnden 2020-2022
Budgetskrivelse Överförmyndarnämnden 2020-2022
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd antar budgetskrivelsen för 2020.
2. Budgetskrivelsen för 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för Vänsterpartiets egen budget.
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Karolina Wallström (L) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag
till förmån för Liberalernas egen budget.
Emelie Jaxell (M) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas egen budget.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns fyra förslag till beslut, det
vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive avslagsyrkande
tillförmån för Vänsterpartiets egen budget, Karolina Wallströms (L) yrkande
om avslag till förmån för Liberalernas egen budget och Emelie Jaxells (M)
yrkande om avslag till förmån för Moderaternas egen budget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd antar budgetskrivelsen för 2020.
2. Budgetskrivelsen för 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
David Larsson (SD) avstår från att delta i beslut.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag till Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för
Vänsterpartiets egen budget.
Karolina Wallström (L) och Dennis Junge (L) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Karolina Wallströms (L) yrkande om avslag till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för Liberalernas egen
budget.
Emelie Jaxell (M) och Ann-Katrine Jondelius (M) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Emelie Jaxells (M) yrkande om avslag till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till förmån för liberalernas egen budget.
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§ 64 Överenskommelse för vård- och omsorgsboenden beredning
Ärendenummer: Sov 642/2018
Handläggare: Sandra Månstjerna
Ärendebeskrivning

För konkurrensutsatt verksamhet inom vård och omsorg används en modell
för uppföljning av privata utförare och kommunala enheter. För att utförare
ska behandlas efter likvärdiga principer krävs att uppföljning sker på lika villkor
för alla utförare. Grunden för uppföljningen är krav i avtal med privata
utförare.
För drift av vård- och omsorgsboende har krav på privata utförare tydliggjorts i
avtal med Örebro kommun. För den kommunala utföraren har motsvarande
tydlighet i krav saknats.
För att tydliggöra att samma krav gäller för den kommunala utföraren som de
privata utförarna föreslås att avtalsliknande överenskommelse för drift av vårdoch omsorgsboende sluts mellan Programnämnd social välfärd och
Vårdboendenämnd.
Kraven på den kommunala utföraren i överenskommelsen utgår från det
förfrågningsunderlag som låg till grund för upphandling av driftentreprenad
vård- och omsorgsboenden Sirishof och Skäpplandsgården.
Överenskommelsen föreslås börja gälla från och med 1 september.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-18
Överenskommelse för drift av vård- och omsorgsboende
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammaträde. Beslut fattas på
nästkommande nämnd.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 65 Utredning om IOP med Verdandi om Bostad först beredning
Ärendenummer: Sov 284/2018
Handläggare: Matilda Larsson
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
Verdandi kring verksamheten Bostad först. IOP:n går ut 2019-09-30.
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt
IOP kring konceptet Bostad först med konkreta förslag på fortsättning. I
Bostads först ansökan om förnyad IOP önskar de en utökning i ekonomiska
medel med 450tkr samt en utökning i antalet andrahandskontrakt, från
nuvarande tio till 15 stycken.
Utredningen visar att verksamheten Bostad först fungerar bra och har ett gott
syfte. Däremot finns det tvivel om IOP:n uppfyller kraven för en IOP, eller
om partnerskapet behöver ske i en annan samverkansform. Örebro kommun
arbetar med att ta fram kommunens egna riktlinjer för IOP, dessa förväntas
vara klara i slutet av 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-12
Utredning om förnyat IOP med Verdandi om Bostad först
Verksamhetsberättelse 2018
Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse
Beskrivning av Bostödsgruppen
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

13 (17)

ÖREBRO

Protokoll

§ 66 Svar på revisionsrapport "Granskning av
missbruksvården" - beslut
Ärendenummer: Sov 180/2019
Handläggare: Patrik Jonsson
Ärendebeskrivning

Stadsrevisionens har överlämnat revisionsrapporten "Granskning av
missbruksvård" till Programnämnd social välfärd och Socialnämnden.
Stadsrevisionens rekommendationer i rapporten gäller bland annat analys av
minskade kostnader för missbruksvård, möjlighet att använda
bedömningsinstrument för uppföljning, lokala samråd och överenskommelser,
revidering av styrdokument och säkerställande av att ansvarsfördelningen
mellan programnämnden och Socialnämnden följs.
Beslutsunderlag

Svar till stadrevisionen, 2019-04-23
Revisionsrapport "Granskning av missbruksvård"
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Svar till Stadsrevisionen antas.
Beslut

Programnämnden beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 67 Information om strukturförändringsprogrammet
Ärendenummer: Sov 456/2018
Handläggare: Patrik Jonsson, Annika Roman
Ärendebeskrivning

Muntlig information på sammanträdet om arbetet med
strukturförändringsprogrammet för hemvården. Ett stort antal projekt pågår
för att på olika sätt bidra till att öka effektiviteten inom hemvården och en
genomlysning av hemvården har nyligen levererats. Rekommendationerna från
genomlysningen för en effektivare verksamhet är:






minskad administration
effektivare planeringsprocess
organisatorisk förflyttning med värdegrundsarbetet som grund
minska sjukskrivningar
minska vikariekostnader
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Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 68 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, dvs delegera beslutanderätten i
vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas
till nämnden och protokollföras.
Presidium ägde rum 26 april2019.
Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut april
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 69 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

Rapport EKSAM 2018
Verksamhetsberättelse EKSAM
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Verksamhetsuppföljning ensamkommande mars 2019
Arvodesriktlinjer
Revisionsrapport, Uppföljning av granskning av vård och omsorg inom och
mellan de vård- och omsorgsboenden som finns i kommunen
Verksamhetsuppföljning ensamkommande april 2019
Månadsrapport boendesamordning och utskrivningsklara dygn april 2019
Förslag till beslut

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

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

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

Muntlig information på sammanträdet om att förvaltningen planerar för att
inleda förberedelserna för upphandling av TES, Treserva och Procapita som är
de stora verksamhetssystemen inom programområdet. Upphandlingen är tänkt
att ske samtidigt.
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 71 Övrig fråga Konsekvensanalyser
Ärendebeskrivning

Martha Wicklund (V) anmäler en övrig fråga kring åtterrapportering av arbetet
med att utveckla rutiner för konsekvensbedömningar till beslutsunderlag till
nämnden.
Svar från förvaltningen. Det pågår ett arbete inom
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Kommunstyrelseförvaltningen för att utveckla rutinerna för
konsekvensbedömningar. Arbetet består av tre delar, dels att förbättra själva
mallen för konsekvensbedömningar i tjänsteskrivelsen, dels att utveckla rutin
för att skriva fördjupade konsekvensbedömningar och dels att utveckla
stödfunktioner som kan bidra i arbetet med att ta fram
konsekvensbedömningar till beslutsunderlag.
En förbättrad mall för konsekvensbedömningar i tjänsteskrivelser planeras att
tas i bruk i början av hösten.
Beslut

Programnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

17 (17)

