Sov 10/2016

Protokoll

Programnämnd social välfärd
2016-09-08
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Representationsvåningen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Rasmus Persson (C)
Fisun Yavas (S)
Ulf Södersten (M)
Sara Maxe (KD)
Azita Iranipour (L)
John Johansson (S)
Marie Brorson (S)
Gun Carlestam Lewin (S)
Eva Eriksson (S)
Pell Uno Larsson (S)
Martha Wicklund (V)
Johanna Reimfelt (M)
Carl-Johan Wase (M)
Jesper Räftegård (MP)
Tjänstgörande ersättare
Emelie Jaxell (M)
Britten Uhlin (S)
Terés Björndal (SD)

Jäv § 131

Deltog inte i §§ 131-135

Ersättare för Carl-Johan Wase (M) §§ 130-135
Ersättare för Fisun Yavas (S) § 131
Ersättare för Josefin Pettersson (SD)

Närvarande ersättare
Gunhild Wallin (C)
Elvy Wennerström (S)
Pia Delin (L)
Nadia Abdellah (V)
Nils Jakobsson (KD)
Övriga
Daniel Jansson Hammargren
Anna Pettersson Utredare
Liselott Bergqvist Utredare
Elisabeth Nordin Ekonom
Cecilia Lundberg MAS
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Jan Sundelius Planerare
Jenny Larsson Administrativ
Inger Lund-Petersen

Paragraf 129-147

Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 23 september 2016

Rasmus Persson (C), ordförande

Azita Iranipour (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 september
2016.

§ 129 Remiss - Grönstrategi för Örebro kommun
Ärendenummer: Sov 443/2016
Handläggare: Andreas Sävenstrand
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd har utsetts till remissinstans för remissen
Grönstrategi för Örebro kommun. Remissen ska vara besvarad den 30
oktober och tas först upp för beredning på programnämndens sammanträde
i september för att sedan tas upp för beslut om remissvar på nämnden i
oktober.
Beslutsunderlag
Förslag till Grönstrategi
Förslag till riktlinjer för Örebro kommuns lekplatser
Förslag till policy för stadsträd i Örebro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämndens nästa möte i oktober.
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Nämndens behandling
Medskick från nämnden om att behoven för personer med
funktionsnedsättningar bör beaktas.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 130 Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering
av läkemedel i hälso- och sjukvården
Ärendenummer: Sov 429/2016
Handläggare: Joel Larsson, Annica Hellkvist, Cecilia Lundberg
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har gett Örebro kommun möjlighet att inkomma med
synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om ordination
och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, ändring av
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för
sjuksköterskor vid föreskrivning av läkemedel, upphävande av
föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1992:22) om
informationsskyldighet för läkare och tandläkare om generiska läkemedel.
Syftet med de nya föreskrifterna är att öka patientsäkerheten, anpassa dem
efter dagens hälso- och sjukvård och samtidigt göra det möjligt att använda
dem inom alla hälso- och sjukvård och tandvård utan att bidra till onödig
administration.
Med motiveringen att en avancerad och läkemedelsintensiv sjukvård ska
kunna utföras både i det egna hemmet och på sjukhus, är ett av
huvudförslagen att samma bestämmelser ska gälla för delegering av
läkemedelshantering i såväl sluten vård som i öppen vård. Örebro kommun
delar inte utredningens slutsats avseende delegering i slutenvården.
Andra förslag är att fler yrkeskategorier ska kunna överlämna läkemedel
och sjuksköterskor får möjlighet att justera enskilda patienters
läkemedelsdoser under vissa förutsättningar, t.ex. insulin och
blodförtunnade läkemedel. Örebro kommun ställer sig positiv till dessa
förslag men anser att vissa förtydligande krävs.
Kommunen ställer sig positiv till förslagen i stort, men avvisar vissa delar
vilka redovisas i yttrandet.
Beslutsunderlag
Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ordination och
hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering
av läkemedel i hälso- och sjukvården
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Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16)
om kompetenskrav för sjuksköterskor vid föreskrivning av läkemedel
Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och
allmänna råden (SOSFS 1992:22) om informationsskyldighet för läkare
och tandläkare om generiska läkemedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Remissvaret antas och överlämnas till Socialstyrelsen.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 131 Överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap, IOP, gällande Bostad först
Ärendenummer: Sov 220/2016
Handläggare: Anna Pettersson, Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd beslutade 2012-02-06 att bevilja Verdandi
Örebro krets och Ria Dorkas medel för att driva projektet Bostad först
under perioden 2013-2015. Av Örebro kommuns övergripande strategier
och budget 2015 framgår att Bostad först ska permanentas. 2016-03-03
beslutade programnämnden att förlänga projektperioden till med 2016-0930. Samtidigt togs beslutet att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag
att föreslå formerna för ett idéburet offentligt partnerskap med Verdandi
Örebro krets gällande Bostad först.
Överenskommelsen om partnerskap mellan Programnämnd social välfärd
och Verdandi Örebro krets syftar till att gemensamt arbeta för att minska
hemlösheten i Örebro kommun genom att tillgodose behovet hos personer i
akut hemlöshet och att utveckla metoder för individuellt stöd.
Beslutsunderlag
”Bostad först – Örebromodellen”, verksamhetsutvärdering av Pia Aronsson
vid Örebro universitet, daterad januari 2015.
Verksamhetsberättelse 2013-2015 Bostad först Örebro, daterad januari
2016.
Överenskommelse mellan Örebro kommun Programnämnd social välfärd
och Bostad först Verdandi Örebro ekonomisk förening om Idéburet
offentligt partnerskap, IOP, gällande bostad först med bilagor, daterad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Överenskommelse mellan Örebro kommun Örebro kommun
Programnämnd social välfärd och Bostad först Verdandi Örebro
ekonomisk förening om Idéburet offentligt partnerskap, IOP, gällande
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Bostad först för perioden 2016-10-01 till och med 2018-09-30 med
möjlighet för Örebro kommun att förlänga överenskommelsen med ett (1)
år i taget antas.
2. Ersättning för uppdraget utgår med 2 298 000 kronor per år och
finansieras med medel från programnämndens internbudget.
Indexuppräkning sker för överenskommelsens andra år.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Jäv
Fisun Yavas (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 132 Upphandling av härbärgesplatser och
stödboendeplatser
Ärendenummer: Sov 349/2016
Handläggare: Anna Pettersson, Liselott Bergqvist
Ärendebeskrivning
Avtalet med Frälsningsarmén Gnistan om verksamhetsdriften av härbärget
och stödboendet löper ut 2017-09-30. En ny upphandling inleds under
hösten 2016 av härbärgesplatser och stödboendeplatser. Beslut om utförare
tas i början av 2017 och nytt avtal väntas gälla från och med 1 oktober
2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-05-25
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd
- Programdirektören får i uppdrag att planera och genomföra upphandling
av verksamhetsdrift av härbärge och stödboende.
Yrkande
Martha Wicklund (V) yrkar avslag till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag och att kommunen tar över driften av verksamheten.
Proposition
Ordföranden Rasmus Persson (C) finner att det finns två förslag till beslut,
det vill säga Martha Wicklunds (V) yrkande och
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt
Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
5

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Programdirektören får i uppdrag att planera och genomföra upphandling
av verksamhetsdrift av härbärge och stödboende.

§ 133 Förstärkning av larmgruppen
Ärendenummer: Sov 447/2016
Handläggare: Maria Eck
Ärendebeskrivning
En Lex Sarah utredning har uppmärksammat allvarliga brister i
larmgruppen. Konsekvensen av bristerna är återkommande oskäliga
fördröjningar vid besvaring av larm. Bristerna har anmälts till Inspektionen
för vård och omsorg som ett allvarligt missförhållande.
Den faktor som har störst negativ effekt på ledtider vid besvaring av larm
är nyckelhantering. När nyckelfri hemtjänst är infört bedöms larmgruppens
kapacitet öka. Detta medför att det kan bli aktuellt under kortare perioder
att tillfälligt förstärka larmgruppens personalresurser fram till att nyckelfri
hemtjänst är infört.
En tillfällig utökning av resurser görs först när områdeschef för hemvården
uteslutit att det inte går att kvalitetssäkra verksamheten med andra åtgärder
eller insatser. Åtgärder som är ålagda vård- och omsorgsförvaltningen
framkommer i Vö 148/2016.
Syftet med tillfälliga förstärkningar är att undanröja ytterligare risker för
allvarligt missförhållande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-06-20
Utredning av Lex Sara
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Larmgruppens resurser kan vid behov förstärkas tillfälligt för att
undanröja risk för allvarligt missförhållande. Omfattningen kan som mest
bli tre årsarbetare per utökningstillfälle.
2. Förutsättningen för tillfällig förstärkning av resurser är att brukartiden
följs varje vecka och att inga andra åtgärder bedöms ha tillräcklig effekt för
att undanröja risk för allvarligt missförhållande.
3. Områdeschef för hemvården har befogenhet besluta om att tillfälligt
förstärka resurser för larmgruppen.
4. Tillfällig förstärkning finansieras av statliga stimulansmedel.
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5. Möjligheten att tillfälligt förstärka med resurser upphör när nyckelfri
hemtjänst är infört.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 134 Reviderade driftbudgetramar och tilläggsanslag
september 2016
Ärendenummer: Sov 481/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas tilläggsanslag för nämndernas kompensationer för
kostnadsökningar 2016 avseende höjt höjt personalkostnadspåslag för unga
samt särskilda lönesatsningar i löneöversyn 2016 enligt beslut i
Kommunstyrelsen (Ks 204/2016). Programområdet kompenseras med 22,7
mnkr. Nämnderna/utförarna kompenseras via ramförstärkning alternativt
via justerade ersättningsnivåer. Enligt beslutet i Kommunstyrelsen minskas
även ramarna med delårseffekt på grund av sänkt statsbidrag då
maxavgiften i vård- och omsorgstaxan samt i taxan för serviceinsatser utan
biståndsbeslut höjs från 1 juli 2016.
Enligt beslut i Kommunstyrelsen avseende investeringsprogram (Ks
585/2016) minskas ramarna för två framflyttade investeringsobjekt.
I ärendet justeras också ramarna från budgetanslag till intäktsfinansiering
för satsningen på ensamkommande barn och unga. Ersättning via intäkt ger
möjlighet till periodisering mellan åren.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Fördelad budget per driftsnämnd fastställs enligt underlag i
tjänsteskrivelsen.
2. Ersättningen per dygn för vård- och omsorgsboende ersätts enligt tabell i
tjänsteskrivelsen. Samtliga förändringar i ersättningarna avser kommunal
regi. Prisjusteringen gäller från och med 1 oktober 2016 och gäller
retroaktivt från och med 1 januari 2016.
3. Ersättningsnivån för omvårdnads och servicetjänster samt för daglig
verksamhet nivå 1-7 justeras enligt tabell i tjänsteskrivelsen.
Prisjusteringarna gäller från och med 1 oktober 2016 och gäller retroaktivt
från och med 1 januari 2016.
4. Intäktsersättningen till bostad med särskild service i kommunal regi
justeras med en engångsersättning enligt underlag nedan.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ulf Södersten (M), Johanna Reimfelt (M), Emelie Jaxell (M), Azita
Iranipour (L), Jesper Räftegård (MP), Terés Björndahl (SD) och Martha
Wicklund (V) avstår från att delta i beslut.

§ 135 Stimulansmedel för stärkt bemanning inom den
sociala barn- och ungdomsvården
Ärendenummer: Sov 466/2016
Handläggare: Elisabeth Nordin
Ärendebeskrivning
Kommunen har rekvirerat medel från Socialstyrelsen avseende ökad
bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Ärendet avser
fördelning av rekvirerade medel 2016 där Örebro kommun blivit tilldelade
1 415 615 kronor. De rekvirerade medlen föreslås förstärka bemanningen
för myndighetspersonal riktade mot barn och ungdom inom
socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Anvisningar för rekvisition av stimulansmedel
Regeringsbeslut
Bilaga 1 Fördelningsnyckel
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Medel fördelas för att förstärka bemanningen för myndighetspersonal
riktade mot barn och ungdom inom socialförvaltningen.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
Kommunstyrelseförvaltningen ta fram ett kostnadsunderlag inför
redovisningen av medel 2017.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 136 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
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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
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:
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på
programnämndens nästa möte i oktober.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 137 Återrapportering av åtgärdsplan av
utskrivningsklara
Ärendenummer: Sov 123/2016
Handläggare: Inger Lund Petersen
Ärendebeskrivning
Information på sammanträdet om utvecklingen av antalet utskrivningsklara
med betalningsansvar. Antalet dygn med betalningsansvar har minskat
drastiskt sedan april 2015, till stor del på grund av den åtgärdsplan som då
antogs av programnämnden.
Utöver den beslutade åtgärdsplanen planeras ytterligare åtgärder som
kommer få effekter för utskrivningsklara med betalningsansvar, bland
annat ett mobilt närsjukvårdsteam, vård- och omsorgsboendet
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Trädgårdarna och utredning i hemmet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 138 Ej verkställda beslut kvartal 2 2016
Ärendenummer: Sov 478/2016
Handläggare: Jenny Larsson
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade.
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 (fr o m 2013-06-01 tidigare Socialstyrelsen),
kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Statistikrapport kvartal 2
Statistik för samtliga nämnder
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 139 Fyllnadsval till myndighetsutskottet
Ärendenummer: Sov 503/2016
Ärendebeskrivning
Då Urban Svensson (KD) entledigats från Programnämnd social välfärd
behöver en ny ledamot utses i programnämndens myndighetsutskott.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Sara Maxe (KD) väljs in som ny ledamot i myndighetsutskottet.

§ 140 Fyllnadsval till styrgruppen för Gränslöst samarbete
för personer över 65 år
Ärendenummer: Sov 502/2016
Ärendebeskrivning
Då Urban Svensson (KD) entledigats från Programnämnd social välfärd
och Azita Iranipour (L) begär att entledigas behöver två nya ledamöter
utses i styrgruppen för Gränslöst samarbete för personer över 65 år.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Sara Maxe (KD) och Pia Delin (L) väljs till nya ledamöter i styrgruppen
för Gränslöst samarbete för personer över 65 år.

§ 141 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Nätverket för
sociala frågor i Örebro, Cesam 150 000 kronor
Ärendenummer: Sov 25/2016
Ärendebeskrivning
Cesam har inkommit med en ansökan om fortsatt stöd för arbetet med
Nätverket för sociala frågor i Örebro för perioden 2016-2018. De ansöker
om 150 000 kronor hos Programnämnd social välfärd för arbetet. Cesam
blev under 2015 beviljade 50 000 kronor av programnämnden för arbetet
med Nätverket för sociala frågor i Örebro.
På föregående möte beslutade föreningsutskottet att återremittera ansökan
och begära in en kompletterande redovisning av hur arbetet med Sociala
nätverket bedrivits under 2015.
Beslutsunderlag
Ansökan
Årsredovisning Stiftelsen Cesam
Verksamhetsberättelse Nätverket
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Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Cesam beviljas 20 000 kronor i ettårigt utvecklingsstöd för att driva
Nätverket för sociala frågor i Örebro.
2. Arbetet med Nätverket för sociala frågor i Örebro återredovisas under
2017.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt föreningsutskottets förslag.

§ 142 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Buff Örebro
30 000 kronor
Ärendenummer: Sov 315/2016
Ärendebeskrivning
Föreningen Bufff har inkommit med en ansökan om 30 000 kronor i
utvecklingsstöd för att öka sina lokalytor och bättre kunna dela upp barn
och unga i olika grupper. Det ansökta utvecklingsstödet motsvarar den
ökade kostnaden för ökad hyra.
Föreningsutskottet beslutade vid sitt sammanträde i maj att bordlägga
ärendet och kalla in föreningen till en träff i augusti.
Beslutsunderlag
Ansökan
Redogörelse
Budget Bufff 2016-2019
Årsmötesprotokoll 2016
Resultatrapport och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse 2015
Stadgar
Verksamhetsplan 2016-2019
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
- Bufff Örebros ansökan om ettårigt utvecklingsstöd avslås.
Nämndens behandling
Föreningen har ökat sina lokalytor innan föreningen beviljats ett
utvecklingsstöd för hyresökningen. Föreningsutskottet anser därför att
föreningen kan klara av att hantera den nya kostanden för 2016 och att
hyresökningen ingår i föreningens föreningsbidragsansökan för
nästkommande period.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt föreningsutskottets förslag.

§ 143 Ansökan om ettårigt utvecklingsstöd - Enter Sweden
It-guide ideell förening 400 000 kronor
Ärendenummer: Sov 424/2016
Ärendebeskrivning
Föreningen Enter Sweden ansöker om 400 000 kronor i utvecklingsstöd för
projektet Design your future. Projektet riktar sig till nyanlända ungdomar
och syftar till att skapa erfarenhetsutbyte samtidigt som ungdomarna ska
bli medvetna om vilka möjligheter som finns för att få utrycka sin
kreativitet och skaparförmåga genom att själv kunna använda olika digitala
verktyg.
Beslutsunderlag
Ansökan
Projektbeskrivning
Verksamhetsberättelse
Stadgar
Resultatrapport och balansräkning
Revisionsberättelse
Tidsplan för projektet
Förslag till beslut
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Föreningen Enter Sweden It-guide ideell förening beviljas 60 000 kronor
för projektet Design you future. Medlen tas från de medel
programnämnden tilldelats från Kommunstyrelsen för verksamhet riktad
till civila samhället för arbete med ensamkommande barn.
2. Projektets resultat återredovisas till föreningsutskottet under 2017.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt föreningsutskottets förslag.
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§ 144 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.
Programnämnden har även ett antal remisser att besvara till nämndens
sammanträde i oktober. Remisserna bifogas handlingarna för information.
Programnämndens svar kommer att redovisas på nästa sammanträde.
Remiss - Handlingsplan mot våld i nära relationer Sov 350/2016
Remiss - Strategi och handlingsplan för en giftfri miljö samt hållbart
byggande, Sov 335/2016
Beslutsunderlag
Lista över inkomna skrivelser september 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt föreningsutskottets förslag.

§ 145 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 24 augusti 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning över delegationsbeslut september 2016
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt föreningsutskottets förslag.

§ 146 Ordföranden informerar
Ärendenummer: Sov 102/2016
Ärendebeskrivning
- Seniormässan hålls den 8 oktober och Programnämnd social välfärd
kommer att ha en monter som delas tillsammans med Testbädd Örebro
Smarta äldre. Programnämndens fokus kommer att vara Sveriges bästa
äldreomsorg och montern kommer att vara bemannad av ledamöter från
nämnden hela dagen.
- Programnämnden har fått in ett antal remisser att besvara som kommer att
tas upp på kommande nämnd, däribland handlingsplan mot våld i nära
relationer och strategi och handlingsplan för en giftfri miljö och hållbart
byggande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 147 Programdirektören informerar
Ärendenummer: Sov 103/2016
Ärendebeskrivning
- Allt tyder på att kommunen snart kan köpa in systemet för Nyckelfri
hemtjänst för att så snart som möjligt börja att införa systemet.
- Det pågår även ett arbete med att skapa en överenskommelse kring den
nya betalningsansvarslagen tillsammans med regionen.
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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.
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