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Protokoll

Programnämnd social välfärd
2016-10-07
Datum:
Klockan: 09:00 - 12:00
Plats:
Sessionssalen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Fisun Yavas (S)
Ulf Södersten (M)
Sara Maxe (KD)
John Johansson (S)
Marie Brorson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Pell Uno Larsson (S)
Martha Wicklund (V)
Johanna Reimfelt (M)
Carl-Johan Wase (M)
Josefin Pettersson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Gunhild Wallin (C)
Per Folkeson (MP)
Britten Uhlin (S)
Pia Delin (L)
Närvarande ersättare
Emelie Jaxell (M)
Terés Björndal (SD)
Nadia Abdellah (V)
Nils Jakobsson (KD)

Jäv § 156 och § 160

Deltar ej i §§ 148-160
Jäv § 160

Ersätter Gun Carlestam Lewin § 160.
Ersätter Marie Brorson (S) §§ 161-167
Ersätter Jesper Räftegård (MP)
Ersätter Eva Eriksson (S)
Ersätter Azita Iranipour (L)

Ersätter Ulf Södersten (M) § 156 och § 160

Övriga
Daniel Jansson Hammargren
Elisabeth Nordin Ekonom
Andreas Legnerot Ekonom
Fredrik Bergström
Therese Östling Planerare
Lena Mantler Enhetschef
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Paragraf 148-167

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 17 oktober 2016.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Per Folkeson (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 oktober 2016.

§ 148 Information om riktade uppdrag till
programnämnden
Ärendenummer: Sov 556/2016
Handläggare: Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Muntlig information på sammanträdet om riktade uppdrag till
Programnämnd social välfärd:
- Nyckelfri hemtjänst
Programnämnden har genomfört en förstudie för nyckelfri hemtjänst med
syfte att införskaffa erfarenhet och kunskap som kan ligga till grund för en
rekommendation om fortsatt satsning. Vid ett införande är det viktigt att på
ett bra och tydligt sätt förklara för den enskilde att nyckelfri hemtjänst både
är en tryggare och säkrare lösning än dagens nyckelhantering. För
medarbetarna är det också viktigt att förklara vilken ökad trygghet den nya
lösningen skapar samt vilken ökad grad av handlingsfrihet i planeringen
den innebär.
- Digital tillsyn
Programnämnden har i uppdrag att genomföra en begränsad förstudie i
syftet att införskaffa erfarenhet och kunskap som kan ligga till grund för en
fortsatt satsning av nattillsyn via kamera. Utredningen ska även föreslå en
ny nattorganisation efter ett fullskaligt införande. Digital tillsyn medför en
effektivisering motsvarande 4,3 miljoner kronor i färre tillsynsbesök som
istället ersätts med kamera och drygt 10 000 kilometer mindre resträcka
med bil varje år motsvarande 2,9 miljoner kronor i minskade
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resekostnader.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 149 Delårsrapport med prognos 2 2016
Ärendenummer: Sov 545/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin, Andreas Legnerot
Ärendebeskrivning
Programområde Social välfärd redovisar 2016 ett samlat budgetunderskott
på 25,5 mnkr. Resultatet är en förbättring på närmare 39,6 mnkr jämfört
med utfall 2015. Intraprenaderna visar fortsatt starka resultat med överskott
för samtliga enheter. Den främsta förklaringen till programområdets
budgetunderskott finns inom hemvården i kommunens egenregi.
Utvecklingen är dock positiv. Vård- och omsorgsnämnderna arbetar
intensivt med att sänka kostnaderna i enlighet med beslutad åtgärdsplan.
Den kommunala utföraren har idag 68 procent av marknaden för
omvårdnad och utmaningen är att klara en kontinuerlig anpassning till
rådande marknadsläge.
För Programnämnd social välfärd prognosticeras nu ett nollresultat men
underskott finns fortfarande inom köp av verksamhet. Arbetet fortgår för
att verkställa den åtgärdsplan som beslutades i delårsrapport 1.
Socialnämnderna samt Överförmyndarnämnden bedöms klara en ekonomi
i balans men arbetet med åtgärder och effektiviseringar måste fortsätta.
Nämnden för funktionshindrade har underskott och behöver ta fram
ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 2 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapport med prognos 2
2016.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2016
skall genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar och redovisa dessa åtgärder i samband med
årsberättelsen till Programnämnden.
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3. Programområde social välfärd ansöker om 1,8 mnkr från
Kommunstyrelsen för ökade kostnader i samband med mottagandet av
nyanlända barn och unga.
4. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Programnämnd social välfärd fastställer delårsrapport med prognos 2
2016.
2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2016
skall genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom
beslutade budgetramar och redovisa dessa åtgärder i samband med
årsberättelsen till Programnämnden.
3. Programområde social välfärd ansöker om 1,8 mnkr från
Kommunstyrelsen för ökade kostnader i samband med mottagandet av
nyanlända barn och unga.
4. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen.
Martha Wicklund (V), Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M), CarlJohan Wase (M), Pia Delin (L) och Josefin Pettersson (SD) avstår från att
delta i beslutet i sin helhet. Per Folkeson (MP) avstår från att delta i
beslutspunkt 2 och 3.

§ 150 Stimulansmedel bemanning äldreomsorg fördelning av återstående medel 2016
Ärendenummer: Sov 68/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Kommunen har rekvirerat medel från Socialstyrelsen avseende ökad
bemanning inom äldreomsorgen. Ärendet avser fördelning av rekvirerade
återstående medel 2016.
Förslaget är att återstående medel fördelas inom följande områden:
- Nya målgrupper inom valfrihetssystemet
- Tillfällig utökning larmgruppen
- Anhörigcentrum
- Tillägg till socialtjänstförordning
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-08
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Medel fördelas enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Programdirektören får i uppdrag att fördela återstående medel.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar att ärendet återremitteras till
Kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.
Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) ställer Martha Wicklunds (V) yrkande
om återremiss under proposition och finner att programnämnden beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Beslut
1. Medel fördelas enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Programdirektören får i uppdrag att fördela återstående medel.
Per Folkeson (MP) avstår från att delta i beslut.
Reservation
Martha Wicklund (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
sitt yrkande om att återremittera ärendet med motivering att ärendet inte är
komplett och beretts på programnämndens sammanträde.

§ 151 Tidsplan för budget 2017
Ärendenummer: Sov 557/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Den 11 oktober fattar Kommunstyrelsen beslut om Övergripande strategier
och budget 2017 och därefter kan programnämnden ta upp nämndens
programplan och budget för beredning i nämnden den 10 november.
Programplanen kommer sedan att beslutas av programnämnden på
sammanträdet den 1 december.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 152 Återkoppling från Socialnämnderna angående
granskningsrapport om individ- och familjeomsorgen
Ärendenummer: Sov 183/2015
Handläggare: Therese Östling, Lena Mantler
Ärendebeskrivning
Socialnämnderna gav i mars svar till revisorerna på en granskningsrapport
om handläggningsrutiner inom individ- och familjeomsorgen. Även
programnämnden behandlade granskningsrapporten och beslutade då att ge
socialnämnderna i uppdrag att senast september återkoppla hur arbetet
fortskrider med de åtgärder nämnderna uppgett ska vidtas.
I yttrandet återkopplas om genomförd riskanalys som hanterat identifierade
riskområden. De viktigaste åtgärderna att nämna är bemanningsstrategi,
utökning av personal i form av socialkontor i Vivalla och ny
utredningsenhet för ensamkommande, Ständiga förbättringar, införande av
kvalitetsledningssystem, arbete med
skrivres
målformuleringar. Som förslag ligger även att uppföljning av insatser blir
ett granskningsområde i 2017 års tillsyn av internkontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sv 143/2015, 2016-09-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 153 Svar på Remiss om Grönstrategi
Ärendenummer: Sov 443/2016
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Programnämnd samhällsbyggnad har ett förslag till
Grönstrategi för Örebro kommun tagits fram och gått ut på remiss till bland
annat Programnämnd social välfärd. Tillsammans med bland annat
Klimatstrategin och vattenplanen ska Grönstrategin vara en del av Örebro
kommuns Miljöprogram.
Programnämnd social välfärd har tagit fram ett svar till Grönstrategin som
framförallt tar sin utgångspunkt i målgrupperna äldre och personer med
funktionsnedsättning.
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Beslutsunderlag
Remissvar angående förslag till Grönstrategin, 2016-09-08
Förslag till Grönstrategi för Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anta remissvar till Grönstrategi för Örebro kommun.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 154 Remiss om handlingsplan mot våld i nära relationer
Ärendenummer: Sov 350/2016
Ärendebeskrivning
En parlamentarisk styrgrupp har under hösten 2015 och våren 2016
tillsammans med tjänstestöd från Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram
Handlingsplan mot våld i nära relationer. Handlingsplanen har skickats ut
brett i kommunen till nämnder och bolag där Programnämnd social välfärd
varit en remissinstans.
Eftersom handlingsplanen främst riktar sig till verksamheten avser
programnämnden att inte lämna ett svar utan istället ställa sig bakom
driftsnämndernas remissvar.
Beslutsunderlag
Följebrev
Handlingsplan mot våld i nära relationer
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnd social välfärd avstår från att svara på remissen och ställer
sig istället bakom driftsnämndernas svar då remissen i första hand riktar sig
till verksamheten.
Yrkande
Fisun Yavas (S) yrkar att beslutsatsen ändras till "Programnämnd social
välfärd avstår från att svara på remissen".
Per Folkeson (MP) yrkar att programnämnden ska lämna av honom
framtaget remissvar om att handlingsplanen bör heta "Handlingsplan mot
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck".
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Proposition
Ordföranden Per-Åke Sörman (C) ställer först Fisun Yavas (S)
ändringsyrkande om att "Programnämnd social välfärd avstår från att svara
på remissen" under proposition och finner att programnämnden beslutar att
bifalla ändringsyrkandet.
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag och Per Folkesons (MP)
förslag till remissvar om att handlingsplanen bör heta "Handlingsplan mot
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck".
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens reviderade förslag.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Programnämnd social välfärd avstår från att svara på remissen.
Reservation
Per Folkeson (MP) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande
om förslag till remissvar om att handlingsplanen bör heta "Handlingsplan
mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck".

§ 155 Mobilt närsjukvårdsteam för äldre personer med
behov av omfattande hälso- och sjukvård
Ärendenummer: Sov 492/2016
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Örebro kommun och Region Örebro län vill tillsammans skapa nya
förutsättningar för ett gränslöst samarbete omkring insatser för äldre och
hitta nya organisationsformer som bättre kan möta framtidens krav.
Styrgruppen för Gränslöst samarbete för äldre mellan Örebro kommun och
Region Örebro län föreslår därför att ett närsjukvårdsteam för multisjuka
äldre bildas. Syftet med närsjukvårdsteamet är att ge individanpassad,
trygg och samordnad vård, där helhetssyn ska leda till att vården optimeras
i hemmet för den enskilde.
Målgruppen är personer som har kommunal hemsjukvård med ett
omfattande vårdbehov där ordinarie hemsjukvård har svårt att räcka till för
exempelvis täta hembesök, täta medicinska bedömningar, personer som har
fler korta vårdtillfällen på sjukhus eller fler besök på akutmottagningen.
Teamet föreslås bestå av ett multiprofessionellt team, bestående av 1,0
läkare, 2,0 sjuksköterskor, 0,5 vårdadministratör samt tillgång till kurator,
arbetsterapeut och fysioterapeut från befintliga verksamheten (Örebro
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kommun och Region Örebro län).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-08-19
PM ”Mobilt team för äldre personer med behov av omfattande hälso- och
sjukvård”
PM ”Så här tänkte vi, så blev det. Mobilt team i västra Skaraborg.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Region Örebro län och Örebro kommun inrättar tillsammans ett treårigt
projekt i form av ett mobilt närsjukvårdsteam för äldre personer med
omfattande behov av hälso- och sjukvård enligt upprättat förslag.
2. Projektet föreslås starta 1 januari 2017 och avslutas 31 december 2019.
3. Örebro kommun finansierar sin del i projektet med 922 tkr/år från 2017
fram till och med 2019.
4. Uppföljning ska ske kontinuerligt och redovisas. Särskild utvärdering av
Närsjukvårdsteamet förslås senast mars 2019 redovisas till huvudmännen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 156 Årsredovisning 2015, Finsam Örebro Lekeberg
Ärendenummer: Sov 511/2016
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Finsam Lekeberg och Örebro är ett samordningsförbund med samverkan
inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Medlemmarna är Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen i Örebro, Örebro läns landsting, Lekebergs kommun
och Örebro kommun. Örebro kommun bidrar med 25 % av finansieringen.
Förbundets totala bidrag för 2015 var 4,85 miljoner kronor. Tillsammans
med resultat från tidigare år hade Finsam 9,688 miljoner kronor till sitt
förfogande under 2015.
Verksamheten regleras i Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Verksamheten syftar till att personer
som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser ska uppnå eller förbättra
sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Under 2015 har nio aktiviteter finansierats av Finsam, däribland Unga
vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning, Intensifierad samverkan och
projektet Individual Placement Support. 109 personer har deltagit i någon
av dessa insatser och kostanden har varit i genomsnitt 35 157 kronor per
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deltagare. Kostnad och deltagare i Rehabiliteringsmässan, projektet KUR
2, Införandeprojekt Samverkansteam och Miljövårdscentrum är inte
inräknade.
Årsbokslutet visar på ett överskott i årets budget med 2 014 128 kronor.
Orsaken till överskottet beror dels på att verksamheterna inte använt hela
det beviljade beloppet, dels att de samverkande myndigheterna ännu inte
format verksamhet som motsvarar behov av insats eller aktivitet i
samverkan. Av totalt 15 mål är 12 uppfyllda och de resterande tre är delvis
uppfyllda.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
2015 års verksamhet.
Beslutsunderlag
Finsam Lekeberg och Örebro årsredovisning 2015
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Programnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar Finsams
styrelse och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhet år 2015.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ulf Södersten (M) deltar inte i handläggningen på grund av jäv.

§ 157 Ansökan om utvecklingsstöd - Drogförebyggande
insatser riktat mot ensamkommande barn och ungdomar
Ärendenummer: Sov 554/2016
Ärendebeskrivning
Föreningen SIMON Örebro ansöker 85 000 kronor i stöd för att driva ett
projekt riktat till målgruppen ensamkommande barn och ungdomar och
invandrare för att förebygga alkohol- och narkotikamissbruk. SIMON
kommer i samarbete med olika boenden i Örebro att erbjuda information
och diskussion om alkohol, droger och drogbehandling samt göra
studiebesök på beroendecentrum.
Beslutsunderlag
Ansökan och redogörelse för projekt
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Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. SIMON Örebro beviljas 85 000 i utvecklingsstöd för sitt projekt riktat
till ensamkommande barn och ungdomar.
2. Resultatet av projektet återrapporteras till föreningsutskottet efter
projektets slut eller senast hösten 2017.
3. Medlen tas från de medel programnämnden tilldelats från
Kommunstyrelsen för verksamhet riktad till civila samhället för arbete med
ensamkommande barn.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 158 Ansökan om utvecklingsstöd - Aktiviteter för
ensamkommande barn och ungdomar
Ärendenummer: Sov 533/2016
Ärendebeskrivning
Axberg Hovsta Röda Korskrets ansöker om 24 850 kronor i ettårigt
utvecklingsstöd för aktiviteter riktade till ensamkommande barn och
ungdomar inom sitt verksamhetsområde, exempelvis läxläsning, utflykter,
fotboll och julfest.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Ekonomiskt plan
Komplettering till ansökan
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Axberg Hovsta Röda Korskrets beviljas 24 850 kronor till sitt projekt
riktat till ensamkommande barn och ungdomar.
2. Resultatet av projektet återrapporteras till föreningsutskottet efter
projektets slut eller senast hösten 2017.
3. Medlen tas från de medel programnämnden tilldelats från
Kommunstyrelsen för verksamhet riktad till civila samhället för arbete med
ensamkommande barn.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 159 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Open Up!
Ärendenummer: Sov 423/2016
Ärendebeskrivning
Föreningen Open Up! är en nystartad förening som arbetar för att öka
kontaktytorna mellan nya och etablerade svenskar i Örebro. Föreningen
söker nu utvecklingsstöd för att marknadsföra föreningen, lokalhyra vid
föreläsningar och för att skapa en hemsida som digital plattform.
Föreningen söker 40 000 kronor i utvecklingsstöd.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Årsmötesprotokoll
Stadgar
Information
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ansökan om utvecklingsstöd från Open Up! avslås.
Föreningsutskottets behandling
Föreningsutskottet anser att idén bakom ansökan från Open Up! är god,
men att det saknas ett medlemsperspektiv. Det är även svårt att avgöra hur
stor de ideella föreningsaktiviteterna är. Föreningsutskottet anser därför att
ansökan ska avslås.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Föreningsutskottets förslag.

§ 160 Fördelning av ekonomiskt stöd till seniorbostäder
Ärendenummer: Sov 531/2016
Handläggare: Joel Larsson
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade i juni 2016 om reviderade riktlinjer
för driftsstöd till huvudmän som driver senior- eller trygghetsbostäder.
Syftet med kommunens ekonomiska stöd är att främja de insatser som
skapar trygghet och hög boendekvalité genom social gemenskap och
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utökad service. De reviderade riktlinjerna gäller från 2017. Det
ekonomiska stödet utgår från den budget som Programnämnd social
välfärd avsatt för stödet, år 2016 3,63 mnkr inklusive indexuppräkning.
För att man som fastighetsägare ska få ett ekonomiskt stöd från Örebro
kommun ska den fastighet man söker bidrag för uppfylla ett eller flera
kriterier. Enligt riktlinjen fastställs viktningen och därmed fördelningen för
kommande avtalsperiod när ansökningstiden gått ut av programnämnden.
Ett förslag till viktning och fördelning har utarbetats av
Kommunstyrelseförvaltningen, efter ett ansökningsförfarande och utifrån
beslutad riktlinje.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-28
Riktlinjer för ekonomiskt stöd till bostäder för äldre
Ansökningar från huvudmän som upplåter bostäder för äldre:
Seniorboendet Nära till
Cederbergska stiftelsen
SHG seniorboende
Svenska kyrkans bostäder, Laurentiusgården
Länsgården fastigheter
FinFast AB
Bostadsrättsföreningen City-Senioren
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till viktning och fördelning av
medel
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Viktningen av driftstödet fastställs enligt bilaga 1 för perioden 20172019.
2. Fördelningen till respektive huvudman fastställs enligt bilaga 1 för
perioden 2017-2019.
3. Medlen ska tas ur avsedd post i programnämndens internbudget.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ulf Södersten (M) och Gun Carlestam Lewin (S) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
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§ 161 Fyllnadsval till myndighetsutskott
Ärendenummer: Sov 503/2016
Ärendebeskrivning
Rasmus Persson (C) har entledigats från sitt uppdrag som ordförande i
Programnämnd social välfärd och en ny ordförande behöver därför väljas
till Myndighetsutskottet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Per-Åke Sörman (C) väljs till ordförande för Myndighetsutskottet.

§ 162 Fyllnadsval till styrgruppen för gränslöst samarbete
för personer över 65 år
Ärendenummer: Sov 502/2016
Ärendebeskrivning
Rasmus Persson (C) har entledigats från sitt uppdrag som ordförande i
Programnämnd social välfärd och en ny ledamot behöver därför väljas till
styrgruppen för gränslöst samarbete för personer över 65 år.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Per-Åke Sörman (C) väljs till ledamot i styrgruppen för gränslöst
samarbete för personer över 65 år.

§ 163 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendenummer: Sov 100/2016
Ärendebeskrivning
Skrivelser, huvudsakligen sådana som inte diarieförs, som kommit in sedan
förra sammanträdet, protokoll från KPR, samverkansgrupp m.fl. sedan
förra sammanträdet anmäls till programnämnden.
Beslutsunderlag
Lista över inkomna skrivelser september 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 164 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 101/2016
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar, dvs delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas med stöd av
delegation ska anmälas till nämnden och protokollföras.
Presidium ägde rum den 22 september 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut september 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 165 Ordföranden informerar
Ärendenummer: Sov 102/2016
Ärendebeskrivning
Per-Åke Sörman (C) informerar nämnden om att han kommer att träffa
partiföreträdarna för nämndens partier och diskutera det fortsatta arbetet
framåt för Programnämnd social välfärd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 166 Programdirektören informerar
Ärendenummer: Sov 103/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Jansson Hammargren informerar om:
- Seniorfestival och workshops med Kairos Future
- Ny betalningsansvarslag där det pågår ett arbete med att möta de nya
kraven.
- Strategi för rehabiliterande arbetssätt kommer att tas upp i
Kommunstyrelsen då det är ett riktat uppdrag från Kommunstyrelsen.
Beslut kommer att fattas i Kommunstyrelsen längre fram.
Programnämnden kommer att få information längre fram.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

§ 167 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
- Fråga från Emelie Jaxell (M)
Återrapportering från Myndighetsutskottet måste ske på ett bättre sätt till
programnämnden.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Ordföranden tillsammans med programdirektör ser över hur
återrapporteringen från Myndighetsutskottet kan ske till programnämnden.
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