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§ 127 Val av justerare 
Handläggare: Anna Andersson 

Ärendebeskrivning 
Emelie Jaxell (M) föreslås som justerare med Johanna Reimfelt (L) som 
ersättare. 

 

§ 128 Anmälan om jäv 
Handläggare: Anna Andersson 

Ärendebeskrivning 
Inget jäv anmäls. 

 

§ 129 Övriga frågor 
Handläggare: Anna Andersson 

Ärendebeskrivning 
Johanna Reimfelt (L) anmäler en fråga om inkomna klagomål, hur ser 
fördelningen ut mellan de kommunala och de privata. 

Emelie Jaxell (M) anmäler en fråga om påverkan av ökade kostnader i 
samhället. 

- Frågorna besvaras under nästa sammanträde. 

  

§ 130 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Anna Andersson 

Ärendebeskrivning 
§ 135 Finansiering av tillfälliga kvalitetshöjande insatser på Berggården 
tillkommer på ärendelistan. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Ärendelistan godkänns. 
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§ 131 Upphandling av nytt verksamhetssystem - Beredning 
Ärendenummer: Sov 488/2022 
Handläggare: Ingrid Magnusson, Elisabeth Miles 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd Social välfärd fattade den 6 maj 2021 (773/2020) beslut om att 
upphandla nytt IT-stöd inom Social välfärd. Beslutet innebar att 
programdirektörer för Social välfärd fick i uppdrag att påbörja upphandling av 
IT-stöd enligt förstudiens rekommendation att upphandla en helhetslösning 
för 6 av kommunens huvudprocesser: vård och omsorg, funktionsstöd, 
myndighetsverksamheten för omsorg och stöd, Socialnämndens verksamheter, 
försörjningsstöd samt arbetsmarknad. Helhetslösningen innebär att teckna 
avtal med en leverantör som i sin tur ansvarar för att helheten fungerar. 

Programdirektören initierade ett projekt som fick i uppdrag att ta fram en 
kravspecifikation för det nya IT-stödet. Projektet har arbetat med deltagande 
från samtliga berörda verksamheter i arbetet med att ta fram alla detaljer i 
kravspecifikationen. Projektet har vidare haft i uppdrag att se över process- 
och begreppsmodellen i Örebro för att underlätta både upphandlingen och en 
kommande implementering samt anpassa kommunens processer och begrepp 
till den nationella standarden. Projektet kommer också att ansvara för 
implementeringen av det upphandlade IT-stödet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Ärendet anses berett. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 132 Återredovisning patientsäkerhetsberättelse - 
Information 
Ärendenummer: Sov 150/2022 
Handläggare: Daniel Forsberg 

Ärendebeskrivning 
Daniel Forsberg redovisar handlingsplan för Sirishof och Skäpplandsgården 
enligt Programnämndens beslut den 24 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

§ 133 Prestationsbaserat statsbidrag - Beslut 
Ärendenummer: Sov 481/2022 
Handläggare: Annika Roman, Ulrika Gustavsson 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för ökad 
kvalitet inom vård och omsorg om äldre. 

Socialstyrelsen fördelar de prestationsbaserade medlen till de kommuner som 
kan uppvisa en förbättring i antal sjuksköterskor per plats i särskilt boende. 
Även de kommuner som redan har en god sjuksköterskebemanning ska få ta 
del av stödet. Detsamma gäller kommuner som kan uppvisa en förbättring i 
form av påbörjade vidareutbildning från undersköterska till sjuksköterska för 
nuvarande personal samt de kommuner som anställer specialistundersköterskor 
eller medicinsk ansvarig läkare (MAL). 

Örebro kommun har också anmält intresse för det prestationsbaserade 
statsbidraget för 2023. 

Beslutsunderlag 
Socialstyrelsen, beslut, 9.1-3334/2021 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Statsbidraget föreslås finansiera i huvudsak ökad bemanning inom vård och 
omsorgen om äldre för 2022 och 2023, enligt tabell i tjänsteskrivelsen. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

§ 134 Delår 2 med prognos 
Ärendenummer: Sov 480/2022 
Handläggare: Birgitta Palmér, Berit Hjalmarsson 

Ärendebeskrivning 
Delårsrapport med prognos 2 syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet 
efter årets åtta första månader samt ge en andra prognos för helåret. Den andra 
prognosen för helåret visar på ett underskott motsvarande – 51,2 mnkr för 
programområdet vilket motsvarar 1 procents avvikelse mot budget. Resultatet 
för prognos 2 är en förbättring med 15,3 mnkr i jämförelse med första 
prognosen men en försämring mot bokslutet 2021 med 49,9 mnkr. 

Det ekonomiska läget inom programområdet är fortsatt ansträngt och samtliga 
nämnder behöver arbeta med effektiviseringar för att förbättra den 
ekonomiska situationen. En budget i balans inför 2023 är också viktigt utifrån 
den kommande organisationsförändringen så att de nya nämnderna inte ska 
behöva gå in i nya uppdrag med underskott. 

Den prognostiserade demografiska förändringen för Örebro kommun visar en 
större förändring framför allt bland äldre åldersgrupperna. Antalet 65 - 79 år 
kommer vara nästan oförändrade fram till 2030 men den äldre gruppen 80+ år 
tros öka kraftigt. Från ungefär 7 800 personer år 2022 till 8 800 personer 2024 
och drygt 11 000 personer år 2031. Då gruppen 80 år och äldre är den grupp 
som behöver mest vård och omsorg kommer efterfrågan på kommunens 
verksamheter att öka under prognosperioden. Det är fortsatt lång kö till vård- 
och omsorgsboendena och i augusti fanns 136 personer som väntar på vård- 
och omsorgsboende och till korttidsvård fanns 23 personer i kö. 

Behovet av nya platser i grupp- och servicebostäder är fortfarande omfattande. 
Trots att många ärenden kunnat verkställas finns alltjämt en kö på 36 personer. 
För den kommande fyraårsperioden behöver det byggas minst tre grupp- eller 
servicebostäder per år. Detta för att hantera den befintliga kön av personer 
som har beviljats biståndsbeslut enligt LSS. Utöver att bygga boenden behöver 
ett arbete även ske med att hitta andra lösningar på att möta behovet, som 
exempelvis att se över möjligheterna att utöka befintliga grupp- och 
servicebostäder som idag är mindre än vad de behöver vara. 
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Beslutsunderlag 
Delårsrapport Pn social välfärd 
Delårsrapport Vårdboendenämnd 
Delårsrapport Hemvårdsnämnd 
Delårsrapport Överförmyndarnämnd 
Delårsrapport Funktionsstödsnämnd 
Delårsrapport Socialnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd 

1. Programnämnd social välfärd fastställer Delårsrapport med prognos 2 
för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

3. Nämnder som prognostiserar underskott ges i uppdrag att fortsätta 
arbete för en budget i balans. 

4. Programnämnd social välfärd finansierar tillfälliga kvalitetshöjande 
insatser, motsvarande 1,1 mnkr på vård- och omsorgsboendet 
Berggården inom Vårdboendenämnden. 

5. Programdirektören får i uppdrag att fortsätta följa den ekonomiska 
utvecklingen för Programnämndens egen ekonomi och för 
programområdet. 

Yrkande 
Johanna Reimfelt (L) yrkar på att beslutsförslag 4 som lyder "Programnämnd 
social välfärd finansierar tillfälliga kvalitetshöjande insatser, motsvarande 1,1 mnkr på 
vård- och omsorgsboendet Berggården inom Vårdboendenämnden." lyfts ur förslag till 
beslut och blir ett eget ärende på ärendelistan. 

Emelie Jaxell (M) och Fisun Yavas (S) yrkar bifall till förslaget.  

Emelie Jaxell (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Johanna 
Reimfelts (L) yrkande om att beslutsförslag 4 som lyder "Programnämnd social 
välfärd finansierar tillfälliga kvalitetshöjande insatser, motsvarande 1,1 mnkr på vård- och 
omsorgsboendet Berggården inom Vårdboendenämnden." lyfts ur förslag till beslut och 
blir ett eget ärende på ärendelistan. samt Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Ordförande ställer först Johanna Reimfelts (L) förslag under proposition och 
finner att nämnden bifaller detta. 

Ordförande finner därefter att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande ställer beslutspunkterna var för sig och finner att nämnden bifaller 
dessa. 
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Beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

1. Programnämnd social välfärd fastställer Delårsrapport med prognos 2 
för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

3. Nämnder som prognostiserar underskott ges i uppdrag att fortsätta 
arbete för en budget i balans. 

4. Programdirektören får i uppdrag att fortsätta följa den ekonomiska 
utvecklingen för Programnämndens egen ekonomi och för 
programområdet. 

5. Moderaterna lämnar ett särskilt yttrande till protokollet. 

Vänsterpartiet deltar ej i beslutet. 
Liberalerna deltar ej i beslutet på punkt 1,2 och 3. 

 

§ 135 Finansiering av tillfälliga kvalitetshöjande insatser på 
Berggården - Beslut 
Handläggare: Patrik Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Beslut om finansiering av tillfälliga kvalitetshöjande insatser på Berggården.  

Ärendet tillkommer ärendelistan under mötet och härstammar från ärende § 
134 Delår 2.  

Beslutsunderlag 
Bilaga, Specificering av tillfälliga kostnader 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Programnämnd social välfärd finansierar tillfälliga kvalitetshöjande insatser 
motsvarande 1.1 mnkr på vård och omsorgsboenden Berggården inom 
Vårdboendenämnden.  

Yrkande 
Liberalerna vill lägga ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 136 Inkomna klagomål - Information 
Handläggare: Patrik Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Information om inkomna klagomål. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

§ 137 Programdirektörens information 
Handläggare: Patrik Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Information från Programdirektören. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

§ 138 Ordförandens information 
Handläggare: Anna Andersson 

Ärendebeskrivning 
Ingen information under mötet. 
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§ 139 Anmälan av beslut enligt delegation 
Ärendenummer: Sov 498/2022 

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 15 september 2022.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 140 Ledamotsinitiativ från M och L gällande Berggården 
Ärendenummer: Sov 395/2022 
Handläggare: Patrik Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna och Liberalerna har lämnat in ett Ledamotsinitiativ där man anser 
att kommunen behöver utvärdera processen gällande övertagandet av 
Berggården. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Svar på Ledamotsinitiativ. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 141 Anmälan av inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Sov 94/2022 

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 
Registrerade ärenden i W3D3 2022-08-17 - 2022-09-22 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Anmälan tas till protokollet.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Särskilt yttrande 

Ärende: Delårsrapport med prognos 2 2022 

Ärendenummer: SOV 480/2022 Programnämnd Sov

 Örebro kommun

 2020-09-29 

 

 

Delårsrapport 2 med prognos 

Den andra ekonomiska prognosen för Programnämnds Social välfärds hela område visar på 

fortsatta ekonomiska utmaningar. Fler av utmaningarna är direkt kopplande till pandemin 

men vi skönjer även att vissa utmaningar är kopplande till felprioriteringar inom området.  

Det ekonomiska ansträngda läget kan komma att ge konsekvenser för den nya 

nämndorganisationen var på vi ser behov att sätta in åtgärder den återstående tiden, för att 

minska det överförda negativa avvikelsen. 

Avslutningsvis ser Moderaterna med oro på den negativa utveckling när det gäller 

kompetensförsörjningen. För att kommunen ska klara sitt kärnuppdrag krävs insatser för att 

göra sig till en attraktiv arbetsgivare. Den negativa trend vi ser i dag kommer att kärva 

politiska prioriteringar och beslutsamhet.  

För Moderaternas grupp i programnämnd social välfärd  

Emelie Jaxell (M) 
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