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Programnämnd social välfärd 
 
Datum: 2022-04-20 
Tid: 14:00–17:15 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Marie Brorson (S) 
Anna Andersson (KD) 
Annika Tholster (C) 
Emelie Jaxell (M) 
Fisun Yavas (S) §§ 58-61, 63, 65-73 
Jenny Thor (S) §§ 58-61, 63, 65-76 
Pell Uno Larsson (S) §§ 58-61, 63, 65-76 
Carina Toro Hartman (S) §§ 58-61, 63, 65-76 
Martha Wicklund (V) §§ 58-61, 63, 65-73 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Anders Brandén (M) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Elvy Wennerström (S) ersätter Frederick Axevill (S) 
Ingemar Savonen (V) ersätter Stina Ståhl (MP) 
Florencia Lopez (M) ersätter Johanna Reimfeldt (M) 
Marie Montin (S) ersätter Fisun Yavas §§ 74-81 
Sara Maxe (KD) ersätter Martha Wicklund (V) §§ 74-81 
 
Närvarande ersättare 
Marie Montin (S) §§ 58-61, 63, 65-73 
Sara Maxe (KD) §§ 58-61, 63, 65-73  
Gunhild Wallin (C) §§ 58-61, 63, 65-76 
 
Övriga 
Patrik Jonsson Programdirektör 
Elizabeth Nyström Strateg, §§ 58-61, 63, 65-75 
 
Paragraf 58–61, 63 och 65–81 
 
 
 
 
Maria Fhager, sekreterare 
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Marie Brorson (S), ordförande 
 
 
 
 
David Larsson (SD), justerare  
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§ 58 Val av justerare 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
David Larsson (SD) föreslås justera protokollet med Ann-Katrine Jondelius 
(M) som ersättare. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- David Larsson (SD) utses till justerare med Ann-Katrine Jondelius (M) som 
ersättare. 

 
§ 59 Anmälan om jäv 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Inget jäv anmäls.  

 
§ 60 Övriga frågor 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

 
§ 61 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Marie Brorson 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Ärendelistan godkänns. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt ordförandens förslag. 
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§ 63 Lokalförsörjningsplan - Beredning 
Ärendenummer: Sov 232/2022 
Handläggare: Helena Hasslert, Birgitta Palmér 

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 
för kommunens ekonomi. Genom lokalförsörjningsplanen läggs grunden till en 
långsiktig planering och ett ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser. 

Programområde social välfärds lokal- och bostadsförsörjningsplan beskriver 
verksamheternas behov av lokaler, boenden och bostäder. Planen sträcker sig 
över åtta år, där de första fyra åren har en investeringsplan 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-07 
Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2023-2026 med framåtblick 2027-2030 
Investeringsplan med bedömning för åren 2023-2026 samt revidering för 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Ärendet anses berett.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 65 Statsbidrag Subvention av familjehemsplaceringar 
Ärendenummer: Sov 239/2022 
Handläggare: Birgitta Palmér 

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en satsning under åren 
2021 - 2023 för subventioner av familjehemsplaceringar. Syftet är att säkerställa 
att barn och unga som är i behov av familjehemsplacering ska få sina 
rättigheter och behov tillgodosedda. Örebro kommun har möjlighet att 
rekvirera 1 445 553 kr från Socialstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-25 
Socialstyrelsen Dnr 9.2-39835/2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

1. Statsbidrag motsvarande 1 445 553 kr rekvireras från Socialstyrelsen. 

2. Statsbidraget föreslås finansiera Socialnämndens fortsatta arbete med 
familjehemsplaceringar. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 66 Statsbidrag habiliteringsersättning - Beslut 
Ärendenummer: Sov 231/2021 
Handläggare: Birgitta Palmér 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har möjlighet att rekvirera medel från Socialstyrelsen för 
habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas i syfte att införa eller höja 
dagpenning för dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 9:10. 

Medlen kommer att användas till att fortsatt finansiera den höjda 
habiliteringsersättningen på 40 kr för halvdag och 60 kr för heldag och för två 
”extra utbetalningar” i juni respektive december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Statsbidrag för kommuner för habiliteringsersättning Dnr 9.2-11542/2022 
Programplan med budget 2022, Sov 668/2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

1. 6 207 232 kr rekvireras från Socialstyrelsen. 

2. ”Extra utbetalning” kommer att ske i juni och i december. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 67 Tilläggsanslag och ombudgetering 2022 - Beslut 
Ärendenummer: Sov 199/2022 
Handläggare: Birgitta Palmér 

Ärendebeskrivning 
I ärendet redovisas tilläggsanslag för indexökningar, löneökningar, 
hyresökningar, överförda investeringsanslag från 2021 samt reviderat 
investeringsprogram 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-29 
Tjänsteskrivelse, Tilläggsanslag och ombudgeteringar, KS 78/2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Programnämnd social välfärd fastställer budgetram för programnämnd och 
per driftsnämnd, april 2022. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 68 Ekonomisk månadsrapport  
Ärendenummer: Sov 198/2022 
Handläggare: Birgitta Palmér 

Ärendebeskrivning 
En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för programområdet 
Social välfärd och för programnämndens egen verksamhet. Rapporten visar det 
ekonomiska utfallet fram till mars månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport ekonomi januari-mars 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:  

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Nämnderna inom programområdet ges i uppdrag att fortsätta arbeta för en 
ekonomi i balans. 

3. Programdirektören får i uppdrag att fortsatt följa den ekonomiska 
utvecklingen för Programnämndens egen verksamhet. 
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Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 3 och avslag på 
beslutspunkt 2.  

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns ett förslag vardera till 
beslutspunkterna 1 och 3 och två förslag till beslutspunkt 2, nämligen 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut och Martha Wicklunds (V) 
yrkande om avslag på detta. 

Ordförande ställer först beslutspunkt 1 under proposition och finner att 
nämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Därefter ställer ordförande Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
beslutspunkt 2 mot Martha Wicklunds (V) avslagsyrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Till sist ställer ordförande beslutspunkt 3 under proposition och finner att 
nämnden beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Nämnderna inom programområdet ges i uppdrag att fortsätta arbeta för en 
ekonomi i balans. 

3. Programdirektören får i uppdrag att fortsatt följa den ekonomiska 
utvecklingen för Programnämndens egen verksamhet. 

Reservation 
Martha Wicklund (V) och Ingemar Savonen (V) reserverar sig mot 
beslutspunkt 2 till förmån för Martha Wicklunds (V) avslagsyrkande.  

 
§ 69 Motion om en stängd dörr som återigen måste 
öppnas - Beslut 
Ärendenummer: Sov 436/2021 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Karolina Wallström (L) inkom med en motion om att återigen starta upp 
Öppen Ingång. 

Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 19 maj 2021 som remitterades 
till Programnämnd social välfärd. 
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Karolina Wallström (L) föreslår i sin motion att: 

1. Att återigen starta upp Örebro Ingång. Med möjlighet till att boka 5 
samtal utan anmälan med en person som lyssnar och har kompetens. 

2. Öppna dörren under vissa tider, ge möjlighet att bara komma in utan 
att boka samtal. 

3. Centrum mot våld i nära relationer utökas med en barnkurator. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-21 
Liberalernas motion om en stängd dörr som måste återigen öppnas, 2021-05-
19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd: 

-       Motionen anses tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Ärendet bordläggs då ingen ledamot från Liberalerna deltar i dagens 
sammanträde. 

 
§ 70 Förlängning av avtal gällande föreningsbidrag - 
Beslut 
Ärendenummer: Sov 250/2022 
Handläggare: Patrik Jonsson, Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Den planerade organisationsförändringen som träder i kraft 1 januari 2023 
innebär att programnämndsnivån tas bort och därmed försvinner 
Programnämnd social välfärd. Hanteringen av föreningsbidragen kommer då 
enligt reglementet att flyttas över till den nya nämnden Kultur- och 
fritidsnämnden. 

För att göra övergången smidigare och för att inte föreningarna ska behöva 
känna av förändringen så föreslås det att de föreningar som nu har 
föreningsbidrag förlängs med två år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-12 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- De föreningar som haft treåriga bidrag mellan 2019-2022 förlängs med två år, 
inklusive den årliga indexuppräkning enligt OPI, under förutsättning att 
föreningarnas årsredovisningar godkänns i enlighet med riktlinjerna. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 71 Ansökan om utvecklingsstöd - Riksförbundet Hjärt 
Lung Örebro  
Ärendenummer: Sov 235/2022 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Riksförbundet Hjärt Lung Örebro ansöker om 8 000 kronor i ettårigt 
utvecklingsstöd för lokaler och arvoden vid medlemsmöten med medicinsk 
information och rådgivning samt social samvaro.  

Föreningen har idag inget föreningsbidrag från kommunen. Föreningen gjorde 
ett plusresultat på 25 768 kr 2021 och har dessutom ett stort eget kapital. Mot 
bakgrund av detta bedömer Föreningsutskottet att föreningen bör klara denna 
verksamhet inom egen ekonomisk ram. Föreningsutskottet föreslår därför till 
Programnämnd social välfärd att föreningens ansökan avslås.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2022-03-22 
Redogörelse för vad ansökta medel ska användas till, 2022-03-22 
Årsmötesprotokoll, 2022-02-19 
Verksamhetsberättelse 2021 
Resultatrapport 2021 
Balansrapport 2021 
Revisionsberättelse 2021 
Budget för 2022 

Förslag till beslut 
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd: 

-  att avslå Riksförbundet Hjärt Lung Örebros ansökan om utvecklingsstöd.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Föreningsutskottets förslag.  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  10 (14) 

§ 72 Ansökan om utvecklingsstöd - Under vingen Örebro 
län 
Ärendenummer: Sov 191/2022 
Handläggare: Gunhild Wallin 

Ärendebeskrivning 
Under vingen Örebro län ansöker om 60 000 kr i ettårigt utvecklingsstöd 
för ett webbaserat medlemsregister, skräddarsytt utifrån föreningens önskemål 
och behov.  

Föreningen har beviljats treårigt föreningsbidrag under namnet Föreningen Vi 
Som Förlorat Barn (VSFB) men har 2022 avslutat samarbetet med 
riksorganisationen och fortsätter med samma verksamhet som en fristående 
förening med nytt namn.  

Föreningsutskottet bedömer att användningen av sökt utvecklingsstöd inte 
ligger inom fastställda kriterier. Därför föreslår Föreningsutskottet till 
Programnämnd social välfärd att föreningens ansökan avslås.  

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Redogörelse för vad ansökta medel ska användas till 
Föreningens stadgar, antagna 2022-02-03 
Årsmötesprotokoll, 2022-02-03 
Protokoll konstituerande möte, 2022-02-03 
Verksamhetsberättelse 2021 
Resultat- och balansräkning 2021 
Revisionberättelse 2021 
Budget 2022 

Förslag till beslut 
Föreningsutskottets förslag till Programnämnd social välfärd: 

- att avslå Under vingen Örebro läns ansökan om utvecklingsstöd.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Föreningsutskottets förslag.  

 
§ 73 Inkomna klagomål - Information 
Handläggare: Patrik Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Programdirektör Patrik Jonsson informerar om inkomna klagomål.  
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Beslutsunderlag 
Sammanställning klagomål februari-mars 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 74 Information om uppdrag som medicinsk strateg 
Handläggare: Perola Sundin 

Ärendebeskrivning 
Perola Sundin, medicinsk strateg, informerar om sitt uppdrag. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 75 Information om ej verkställda beslut kvartal 4 
Ärendenummer: Sov 834/2021 
Handläggare: Elin Terenius 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att kvartalsvis 
rapportera och anmäla de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 
(SoL) och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som inte verkställts inom tre månader, eller där avbrott i verkställigheten varat 
längre än tre månader. Syftet med rapporteringen är att kommunen ska ha 
kännedom om dessa ärenden samt kunna planera sina resurser för att kunna 
verkställa insatser inom skälig tid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-23 
Statistikrapport, 2022-02-08 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Statistikrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendet skickas till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Ärendet bordläggs på grund av utebliven föredragning.  

 
§ 76 Berggården - Information 
Handläggare: Patrik Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Programdirektör Patrik Jonsson informerar om den utredning av Berggården 
som gjorts.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 77 Programdirektörens information 
Handläggare: Patrik Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Programdirektör Patrik Jonsson informerar om att det har inkommit en 
ansökan om att bedriva fristående daglig verksamhet inom LSS. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 78 Ordförandens information 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Marie Brorson (S) informerar om att nästa nämndsammanträde 
den 24 maj blir ett heldagsmöte. Mer information kommer.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 79 Anmälan av beslut enligt delegation 
Ärendenummer: Sov 253/2022 

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 8 april 2022.  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Pn SoV 2022-03-16 
Delegationsbeslut Bostadsanpassningsbidrag 
Delegationsbeslut Avgiftsbeslut 
Delegationsbeslut SoL december 
Delegationsbeslut LSS december 

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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§ 80 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 Pn Sov 2022-01-27 - 2022-04-11 

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

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 81 Svar på övriga frågor 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår då inga övriga frågor anmälts.  

 

Digitalt justerat


	Programnämnd social välfärd
	§ 58 Val av justerare
	Ärendebeskrivning
	Beslut

	§ 59 Anmälan om jäv
	Ärendebeskrivning

	§ 60 Övriga frågor
	Ärendebeskrivning

	§ 61 Godkännande av ärendelistan
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 63 Lokalförsörjningsplan - Beredning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 65 Statsbidrag Subvention av familjehemsplaceringar
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 66 Statsbidrag habiliteringsersättning - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 67 Tilläggsanslag och ombudgetering 2022 - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 68 Ekonomisk månadsrapport
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut
	Reservation

	§ 69 Motion om en stängd dörr som återigen måste öppnas - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 70 Förlängning av avtal gällande föreningsbidrag - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 71 Ansökan om utvecklingsstöd - Riksförbundet Hjärt Lung Örebro
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 72 Ansökan om utvecklingsstöd - Under vingen Örebro län
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 73 Inkomna klagomål - Information
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 74 Information om uppdrag som medicinsk strateg
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 75 Information om ej verkställda beslut kvartal 4
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 76 Berggården - Information
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 77 Programdirektörens information
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 78 Ordförandens information
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 79 Anmälan av beslut enligt delegation
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 80 Anmälan av inkomna skrivelser
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 81 Svar på övriga frågor
	Ärendebeskrivning



		2022-05-04T15:36:54+0200


		2022-05-04T23:43:28+0200




