SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄLFÄRDSUTSKOTTET

Sida

1(19)

Datum

2020-03-11

Plats och tid

Kommunkontoret, Pyramiden, kl. 09.00-12.00

Beslutande

Ledamöter

Se bilagd förteckning

Ersättare, ej tjänstgörande

Ritha Sörling (V)

Övriga närvarande

Fredrik Dahlberg (SD) insynsplats istället för
Madelene Jönsson som hade förhinder
Deltagare i fokusgrupp för äldreplan; Jonny Molander
Argenta, Curt Nilsson PRO, Anita Nilsson PRO,
Marianne Andersson Reumatikerförbundet och
Elfriede Hedman Reumatikerförbundet, beredningstid
Socialchef Ingrid Holmgren
MAS Ann-Louise Eriksson, del av möte
Utvecklingsstrateg Peter Wiker, del av möte
Ekonomichef Jessica Jansson, del av möte
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist

Justerare

Ulrika Jonsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret måndag 16/3 2020 kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Malin Bergkvist

Ordförande
Johan Stolpen
Justerare
Ulrika Jonsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-03-11

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Malin Bergkvist
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-04-07

27-35
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Beslutande
Kent Grängstedt, vice ordf.
Christina Kuurne
Johan Stolpen, ordförande
Ulrika Jonsson
Tobias Nygren

Justerandes sign

Tjänstgörande ersättare
S
S
V
M
C

Maja Loiske (V)

Cecilia Albertsson (M)

Utdragsbestyrkande
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Ärenden under beredningstid
MAS Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid Holmgren informerar
utförligt utifrån Powerpoint kring uppföljning av kommunens äldreplan för
tidsperioden 2016-2025.
Uppföljningen har gjorts tillsammans med en fokusgrupp från olika
föreningar. Fokusgruppen och utskottet presenterar sig för varandra.
Med på beredningstiden idag medverkar Johnny Molander från Argenta, Curt
Nilsson och Anita Nilsson från PRO samt Marianne Andersson och Elfriede
Hedman från Reumatikerförbundet som alla kompletterar informationen.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om sammansättningen i
äldreråden, vilket besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson och Anita Nilsson
från PRO.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om vad som hanteras i äldreråden,
vilket besvaras av Curt Nilsson och Anita Nilsson båda från PRO.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om svårigheten att motivera
outbildade att genomföra en vård- och omsorgsutbildning, vilket delvis
besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om lön för timvikarier, vilket delvis
besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson och kompletteras av socialchef Ingrid
Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer en öppen fråga till fokusgruppen kring
vilken syn de har på e-tjänster, vilket besvaras av samtliga deltagare från
fokusgruppen.
Under beredningstiden yttrar sig ordförande Johan Stolpen (V), Cecilia
Albertsson (M) och Fredrik Dahlberg (SD).

§ 27
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för kallelse till dagens sammanträde
vilket godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Fastställande av dagordning
Ordförande Johan Stolpen (V) redogör för förslag till dagordning och kallade
föredragande tjänstepersoner.
Ulrika Jonsson (M) och Ritha Sörling (V) yttrar sig.
Dagordningen fastställs enligt utskick.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019, dnr KS
20/00059
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019.
Ärendet
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ger vårdgivaren ett tydligt ansvar att
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för
att förhindra att vårdskador uppstår. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur
det systematiska patientsäkerhetsarbetet bedrivits ute i verksamhetens olika
delar. Att systematiskt förebygga skador och främja hälsan hos äldre personer
genom teamarbete med tydliga mål.
Ekonomi

Kvalitetsäkerhetsarbete och tidiga rehabiliterande insatser minskar
kostnader för vård- och omsorg.
Folkhälsa

Att arbeta systematiskt med patientsäkerhetsarbete främjar folkhälsan.
Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

God kvalitet och patientsäkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården är
av stor vikt ur ett medborgarperspektiv.
Samverkan

Information och samverkan har skett innan beslut i KS
Förvaltningens förslag till beslut
Välfärdskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar MAS Ann-Louise
Eriksson utförligt utifrån en Powerpoint-presentation och socialchef Ingrid
Holmgren tillför.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om äldrekurator som stöd till anhöriga,
vilket besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson och socialchef Ingrid
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Holmgren.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om handlingsplan för smittsamma
sjukdomar och om en sådan även är aktuell vid pandemier, vilket besvaras av
MAS Ann-Louise Eriksson.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om omsorgens arbete utifrån
coronaviruset, vilket besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson och socialchef
Ingrid Holmgren.
Maja Loiske (V) ställer fråga om möjlighet att ta del av handlingsplan, vilket
besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson.
Maja Loiske (V) ställer fråga om hur ofta riskbedömningar sker, vilket
besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson.
Maja Loiske (V) ställer fråga om antalet bemötandeplaner i relation till antalet
boende, vilket besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson.
Maja Loiske (V) ställer fråga om medelvårdtid för utskrivningsklara patienter,
vilket besvaras av MAS Ann-Louise Eriksson och kompletteras av Cecilia
Albertsson (M).
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om kommunen har påverkats av
förändringar i akutverksamheten på Lindesbergs lassaret, vilket besvaras av
MAS Ann-Louise Eriksson.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Johan Stolpen (V), Ulrika
Jonsson (M), Maja Loiske (V) och Cecilia Albertsson (M).
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig
också.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovårdens
medicinska insats 2019, dnr KS 20/00060
Beslutsunderlag
SFS 2010:659
SOSFS 2011:9
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Hällefors
kommun år 2019, 200103
Ärendet
Vårdgivare för den sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan är
kommunstyrelsen i Hällefors kommun. Vårdgivaren ansvarar för att
enhetschef för elevhälsan utses. Om denne inte innehar fullgod medicinsk
kompetens, utses en skolsköterska som MLA (medicinskt ledningsansvarig)
för att bistå enhetschef i dessa delar av ledningsuppgifter. Enhetschef för
Elevhälsan i Hällefors kommun har fullgod medicinsk kompetens för
uppdraget.
En patientsäkerhetsberättelse ska senast den 1 mars årligen upprättas, enligt
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Ansvarig för upprättande av
patientsäkerhetsberättelsen är enhetschef för elevhälsan.
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2019 innehåller:
-

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsberättelsen
Ansvar för patientsäkerhetsberättelsen
Rutiner för egenkontroll samt viken egenkontroll som genomförts
under året
Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
Rutiner för händelseanalyser
Samverkan för att förebygga vårdskador
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och
synpunkter
Sammanställning och analys
Samverkan med patienter
Resultat
Ekonomi

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Folkhälsa

En väl fungerande elevhälsa har en positiv påverkan på folkhälsan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
-

Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för
Hällefors kommun år 2019.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar utvecklingsstrateg
Peter Wiker.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om hemmasittare och mätning av den
statistiken, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om det förebyggande arbetet för att
förhindra hemmasittare, vilket delvis besvaras av utvecklingsstrateg Peter
Wiker.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om familjesamverkansteamet, vilket
besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker.
Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M), Johan Stolpen
(V) och Maja Loiske (V).
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för
Hällefors kommun år 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Ändrade avgifter för familjerådgivning, dnr KS 20/00018
Beslutsunderlag
Förslag till ändrade avgifter för familjerådgivning, Region Örebro Län 2019-01-17.
Massivt utskick beslut om ändrade avgifter inom familjerådgivning, Välfärd och
folkhälsa Region Örebro Län, 2020-01-21.
Ärendet
Familjerådgivning avser verksamhet med syfte att bearbeta
samlevnadskonflikter i parförhållande och familjer (Sol 5:3).
Familjerådgivningens huvuduppgift är att genom terapisamtal medverka till
bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och
familjerelationer. Snitten för antal samtal per par och familj är 4 samtal.
Samtalet är max 90 minuter långt.
Familjerådgivning är ett kommunlat ansvar enligt socialtjänstlagen. I Örebro
län bedriver regionen Örebro familjerådgivningen åt kommunerna enligt avtal
som ingicks 1995 och är reviderat 2009. Verksamheten är skatteväxlad.
Familjerådgivningen är ett kommunalt ansvar och avgifter för verksamheten
skall fastställas av kommunen enligt avtalet. Region Örebro län har tagit fram
ett förslag på avgifter och uppmanar att kommunen skall fatta beslut i frågan.
Ändring i avgifter är tänkt att träd i kraft 2020-06-01.
Ekonomi

Region Örebro läns förslag på ändrade avgifter för familjerådgivning:
Besök: 250 kr (nuvarande taxa 150 kr)
Avgift för uteblivet besök, eller sena återbud (24 tim) införs: 250 kr
De nya avgifterna är tänkt att täcka del av regionens kostnader för personal
samt drift av verksamheten.

Folkhälsa

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån
detta perspektiv.
Miljö

Familjerådgivning kan ske digitalt, vilket minskar resorna till och från
Lindesberg.
Medborgarperspektiv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Avgiften kommer att påverka de enskilda besökarna som använder sig av
familjerådgivningen.
Om familjen inte har ekonomiskt utrymme, kan familjerådgivning besluta
om avgiftsbefrielse. Eftersom familjerådgivning skall kunna ges anonymt
är inte försörjningsstöd till avgift ett alternativ.

Samverkan

Information och samverkan kommer innan beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Anta Region Örebro läns förslag på ändrade avgifter vad gäller
familjerådgivning.

-

Införa ändrad avgift från och med 2020-06-01

-

Meddela familjerådgivning Region Örebro län beslutet.

--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet delar socialchef Ingrid
Holmgren ut en uppdaterad version av tjänsteskrivelse som föreslås ersätta
den som gått ut med handlingarna, vilket godkänns av samtliga i utskottet.
Socialchef Ingrid Holmgren föredrar därefter ärendet.
Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M), ordförande
Johan Stolpen (V) och Maja Loiske (V).
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig
också.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Anta Region Örebro läns förslag på ändrade avgifter vad gäller
familjerådgivning.
Införa ändrad avgift från och med 2020-06-01
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Meddela familjerådgivning Region Örebro län beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

E-resurs 2.0, dnr KS 20/00061
Beslutsunderlag
Projektansökan E- resurs, Dnr: 2020/00095
Ärendet
Örebro kommun har under 3 år (2016-2019) drivit projekt E-resurs. E-resurs
står för Entreprenörskapsresurs och syftar till att ge en kommunal förvaltning
förutsättningar att använda entreprenörskap och företagande som ett verktyg
för att öka sysselsättning och minska utanförskap. En förfrågan har gått ut till
övriga kommuner i länet om intresse finns för en förlängning av projektet.
Information om projektet till kommunernas arbetsmarknadsenhet samt
kompetencentra har hållits i januari.

Örebro kommun som tilltänkt projektägare har inlämnat en ESF ansökan för
delfinansiering via Europeiska socialfonden av projekt E-resurs 2.0. Projekttid
2020-08-01 till 2022-12-31. Deltagande/intresserade kommuner: Karlskoga
inkl. kompetenscentra Degerfors, Nora, Kumla samt Hällefors.
Målet för projekt E-resurs är att inom berörd förvaltning skapa en struktur som gör
entreprenörskap och företagande till ett realistiskt försörjningsalternativ. Vägarna
från arbetsmarkandsenheten, försörjningsstöd, vuxenutbildning och SFI har
traditionellt sett varit anställning eller vidare studier. E-resurs vill utöka
alternativen genom att öppna den tredje vägen: Entreprenörskap och företagande.
E-resurs kan undanröja hinder som många ur målgruppen stöter på när de vill
förverkliga en företagsidé, vanliga hinder är: brist på kunskap gällande svensk
regelverk, brist på nätverk och kontakter samt finansiering.
Projektorganisation består av 1 st. projektledare (70 %), 4 st. projektmedarbetare
(70-75 %) vilket utgör resursteamet, 1 st. projektägare, Örebro Kommun (10 %)
och 1 st. projektekonom (20 %). Styrgrupp samt projektgrupp kommer att tillsättas
med deltagare från samtliga medverkande kommuner.
Inom E-resurs finns ett resursteam med lång erfarenhet och kompetens att arbeta
med dessa frågor, resursteamets aktiviteter kan delas in i tre huvudsakliga spår:
målgruppsaktiviter, deltagaraktiviteter och främjandeaktivititer (aktiviterer riktade
mot personal). Resursteamets arbetsuppgifter består i att ge personalen på de
berörda förvaltningar kunskap och inspiration för att kunna ta deltagarna
från omedveten till medveten enligt modellen nedan. Ju länge in i processen
individen kommer desto mer kommer Resursteamet engagera sig i att ge
rådgivning, coachning och utbildning till individen. För de individer som når ännu
längre i processen har E-resurs en företagsskola där möjligheten att starta eget
företag genom en kommunal arbetsmarknadsanställning finns.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Resursteamet kommer också ut till skolorna, SFI och de grundläggande
vuxenutbildningarna samt den kommunal arbetsmarknadsenhet för att informera,
coacha och ge rådgivning om entreprenörskap och projektets verksamhet.
En projektgrupp med representanter från varje deltagande kommun kommer att
tillsättas. Arbetsuppgifterna för projektgruppen är att ge information till
Resursteamet om målgrupps sammansättning gällande kultur, språk, kön och
funktionsvarianter. Detta för att resursteamet kan fördela sina kompetenser och
påbörja koordinationen av utbildningsinsatser till berörd personal som kommer i
kontakt med målgruppen (arbetskonsulenter, handläggare, pedagogisk personal).
Projektet räknar att ha 170 deltagare, deltagare blir man när man passerat
medvetenfasen och att 40 av dessa deltagare kommit i egenförsörjning under
projekttiden.

Ekonomi

Budgetöversikt för hela projektet är redovisat i projektansökan.
Medfinansieringen är beräknad enligt en fördelningsnyckel framtagen av
Region Örebro län och baseras på kommunernas invånarantal.
Hällefors medfinansiering i ESF projektet är 0,15 ssg arbetstid inom bildning
samt omsorgens verksamhet. Arbetstiden innebär utbildning av egen personal,
information om projektet och förmedling av deltagare. Tidsbokningar för
information om entreprenörskap på vuxenskola.
Resursteamet står för en stor del av det operativa arbetet i kommunerna men
behöver hjälp att koordinera insatser och att sätta entreprenörskapet på agendan i
det vardagliga arbetet. Förvaltningen räknar med att projektet kan finansiseras
inom kommunstyrelsens budgetram genom att de personella resurser som
medfinansieringen bygger på idag finns finansierade.
Folkhälsa

Att ha ett arbete och egen försörjning är positivt för hälsan eftersom det ger
en trygg inkomst och bidrar till att stärka känslan av sammanhang.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö

Viss del av deltagande i företagsskolan kan göras digitalt, vilket minskar
resandet till/från Örebro.
Medborgarperspektiv

Att öka förutsättningar via nya vägar till egen försörjning är viktigt ur ett
medborgarperspektiv.
Samverkan

Information och samverkan kommer att ske innan beslut i kommunstyrelen.
Förvaltningens förslag till beslut
Att godkänna deltagande i projekt E-resurs 2.0
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar socialchef Ingrid
Holmgren utförligt.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om utvärdering av projektet samt
en lokal utvärdering, vilket delvis besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) tilläggsyrkar att Hällefors kommun gör en egen
utvärdering av nyttan av projektet och möjlighet att ta tillvara på positiva
effekter av projektet efter avslut.
Under ärendets behandling yttrar sig Cecilia Albertsson (M) och Ulrika
Jonsson (M).
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut inklusive sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Att godkänna deltagande i projekt E-resurs 2.0
Hällefors kommun gör en egen utvärdering av nyttan av projektet och
möjlighet att ta tillvara på positiva effekter av projektet efter avslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Ansökan om hyresbidrag till Källstugan, HälleforsGrythyttans reumatikerförening, dnr KS 20/00049
Beslutsunderlag
Bidragsansökan inkommen 2020-02-21
KS 2019-02-26 § 54
KS 2019-08-27 § 188
KS 2019-11-19 § 273
Ärendet
Hällefors-Grythyttans reumatikerförening ansöker om hyresbidrag för sin
lokal på Källvägen för 2020. Sökt hyresbidrag är 24 000 kronor.
Frågan om bidrag till reumatikerföreningens hyra har behandlats av
kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen, under förra året 2019-02-26 § 54,
2019-08-27 § 188 samt 2019-11-19 § 273.
I samband med det senaste beslutet gällande hyresbidrag, beslutade
kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att erbjuda föreningen någon
av de föreningslokaler som kommunen tillhandahåller för föreningar: i
trygghetsboendet Björkhaga, trygghetsboendet Grythyttan, Bowlinghallen
eller Folkets hus.
Med utgångspunkt i refererat beslut samt tidigare beslut fattade i
kommunstyrelsen, kan förvaltningen i dagsläget inte lämna något förslag på
finansiering av ett hyresbidrag till föreningen. Istället hänvisar förvaltningen
till kommunstyrelsens beslut 2019-11-19 § 273 och föreslår att föreningen
nyttjar någon av de sammanträdeslokaler som kommunen tillhandahåller.
Förslaget innebär att verksamheten i den del som avser loppis sannolikt inte
kan fortgå, men att ett sedvanligt föreningsliv kan bedrivas inklusive de
övriga exempel på verksamheter som föreningen ger.
Slutligen anser kommunförvaltningen att det är problematiskt att behandla
föreningar på olika sätt då det gäller lokalhyra, varför förvaltningens förslag
innebär ett mer likartat förhållningssätt.
Ekonomi

Sökt bidrag är 24 000 kronor. Kommunförvaltningen kan inte lämna något
förslag på finansiering av sökt bidrag.
Folkhälsa

Föreningsliv och de sociala kontakter det innebär har positiva effekter på
folkhälsan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att föreningar ges likartade och
rättvisa förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Ur det perspektivet
är det av vikt att kommunstyrelsen så snart som möjligt antar riktlinjer för
hur föreningsbidrag i kommunen ska hanteras.
Förvaltningens förslag till beslut
Begäran om hyresbidrag om 24 000 kronor avslås.
--Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Johan
Stolpen (V).
Cecilia Albertsson (M) ställer fråga om vilka lokaler som erbjudits och dialog
med föreningen, vilket besvaras av ordförande Johan Stolpen (V) och
socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) önskar följande yttrande till protokollet vilket
godkänns:
”Det är högst angeläget att det återremitterade ärendet om riktlinjer för
föreningsbidrag kommer tillbaka.”
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Johan Stolpen (V) och Maja
Loiske (V).
Fredrik Dahlberg (SD) på insynsplats för Sverigedemokraterna yttrar sig
också.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag till beslut, vilket bifalls.
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Begäran om hyresbidrag om 24 000 kronor avslås.
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§ 34

Uppföljning ekonomi välfärdsutskottet, dnr KS 20/00062
Välfärdsutskottet har fått en driftprognos för skolchef och socialchefs olika
verksamhetsområden daterad 2020-03-03. Prognosen visar ett nollresultat
totalt sett inom skolchefens ansvarsområden, men skillnader finns inom de
olika verksamheterna där några ansvarsområden prognoserar ett underskott
och andra ett överskott. Totalt sett inom socialchefs ansvarsområde
prognoseras ett underskott på 9 760 tkr, vilket är något förbättrat sedan
januaris prognos.
Det största underskottet ligger fortsatt under individ- och familjeomsorg.
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef Jessica
Jansson.
Ekonomichef Jessica Jansson delar också ut en sammanställning med
driftutfall för skolchef och socialchef utifrån kommunens årsredovisning 2019
daterad 2020-03-04. Ekonomichef Jessica Jansson föredrar ärendet och visar
på skillnader mellan prognos och faktiskt utfall.
Maja Loiske (V) ställer fråga om intern åtgärdsplan som skulle ha behandlats
på kommunstyrelsen den 3 mars, vilket besvaras av ekonomichef Jessica
Jansson.
Fredrik Dahlberg (SD) ställer fråga om antalet personer per handläggare inom
försörjningsstöd och om den topp som sågs i december 2019 nu återgått till
normal nivå, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Johan Stolpen (V).
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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§ 35

Balanslista för välfärdsutskottet, dnr KS 20/00009
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet föredrar ordförande Johan
Stolpen (V) och socialchef Ingrid Holmgren.
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga om hur arbetet med nyckelfri
hemtjänst går, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren.
Johan Stolpen (V) ställer fråga om namntävling för nytt vård- och
omsorgsboende samt hur tidigare beslut om detta formulerats, vilket delvis
besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och nämnd- och
utredningssekreterare Malin Bergkvist.
Maja Loiske (V) ställer fråga om vilande initiativ, vilket besvaras av
ordförande Johan Stolpen (V) och Ulrika Jonsson (M).
Med detta har välfärdsutskottet informerats och ärendet läggs till
handlingarna.
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