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Programnämnd social välfärd 
 
Datum: 2021-03-04 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
John Johansson (S) 
Anna Andersson (KD) 
Johanna Reimfelt (L) 
Annika Tholster (C) 
Emelie Jaxell (M) 
Fisun Yavas (S) 
Frederick Axewill (S) 
Jenny Thor (S) Jäv § 30 
Pell Uno Larsson (S) 
Martha Wicklund (V) 
Ann-Katrine Jondelius (M) 
Anders Brandén (M) 
Stina Ståhl (MP) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Elvy Wennerström (S) Ersättare för Marie Montin (S) 
Gunhild Wallin (C) Ersätter Jenny Thor (S) § 30 
 
Närvarande ersättare 
Tina Fingal Swens (C) 
Sara Maxe (KD) 
Ingemar Savonen (V) 
Bjarne Svantesson (M) 
Dennis Junge (L) 
Tony Marogi (SD) 
 
Övriga 
Patrik Jonsson Programdirektör 
Liselott Bergqvist Planerare 
 
Paragraf 21 och 30 
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Joel Larsson, sekreterare 
 
 
John Johansson (S), ordförande 
 
 
Johanna Reimfelt (L), justerare 
 
Digitalt justerat protokoll.  
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§ 21 Svar på remiss Remiss -  Efterlevandestöd för barn 

som får vård eller boende bekostat av det allmänna - 

Beslut 

Ärendenummer: Sov 813/2020 
Handläggare: Liselott Bergqvist 

Ärendebeskrivning 

Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remissen, 
Efterlevnadsstöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna. 
 
Barn som förlorat en eller båda sina föräldrar är en utsatt grupp som ska 
tillförsäkras en grundläggande ekonomisk trygghet vilket också är 
efterlevandestödets syfte. Förslaget som lämnas i utredningen innebär att 
efterlevnadsstöd inte ska lämnas för barn eller unga som får vård eller boende 
bekostat av det allmänna, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade eller som får vård eller boende inom socialtjänsten. 
Förslaget innebär att bestämmelserna motsvarar vad som gäller för 
underhållsstöd till barn och unga i motsvarande situationer. 
 
Bedömningen i rapporten är att förslaget endast kommer medföra mindre 
besparingar för staten då det är en förhållandevis liten andel barn och unga 
som får efterlevnadsstöd och dels också får vård eller har ett boende som 
bekostas av stat eller kommun. 
 
Förslaget innebär att efterlevandestöd kommer att lämnas i samma omfattning 
som idag. De berörda barnen får sin grundläggande trygghet tillgodosedd 
genom insatser från socialtjänsten under boendetiden. Det kan därför anses 
rimligt att efterlevandestöd inte lämnas då barn och unga beviljats boende eller 
vård i kommunal regi. 
 
Örebro kommun ställer sig bakom förslaget men lämnar några synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, 2021-02-15 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-15 
Remissmissiv Ds 2020:27 
Remiss Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det 
allmänna, DS 2020:27 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd social välfärd: 

  

1. Yttrandet antas och överlämnas till Socialdepartementet. 
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2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslut 

Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

§ 30 Fördelning av bidrag till fastighetsägare med 

bostäder för äldre - Beslut 

Ärendenummer: Sov 198/2021 
Handläggare: Joel Larsson 

Ärendebeskrivning 

Programnämnden fattade den 5 november 2020 beslut om nya riktlinjer för 
stöd till bostäder för äldre med en budget om 2 852 844 kronor. En 
ansökningsperiod med slutdatum den 31 januari 2021 har genomförts och det 
har inkommit åtta ansökningar från fastighetsägare med bostäder för äldre. 
Ansökningarna har bedömts utifrån kriterierna i Riktlinjer för ekonomiskt stöd till 
bostäder för äldre. Totalt kvalificerar sig fyra av ansökningarna till stödet 
motsvarande summan 1 377 360 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-02-25 
Ansökan City-Senioren 
Ansökan Kerstin och Anna Cederbergs stiftelse 
Ansökan FinFast AB 
Ansökan Länsgården 
Ansökan Seniorboendet Nära till 
Ansökan Stiftelsen Hem för Gamla i Örebro 
Ansökan Svenska kyrkans bostäder 
Ansökan ÖrebroBostäder AB 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

  

1. Seniorboendet Nära till beviljas stöd till bostäder för äldre om 246 850 
kronor per år i tre år med indexuppräkning från år två. 
  

2. SHG Seniorboende beviljas stöd till bostäder för äldre om 433 110 
kronor per år i tre år med indexuppräkning från år två. 
  

3. FinFast AB beviljas stöd till bostäder för äldre om 97 400 kronor per år 
i tre år med indexuppräkning från år två. 
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4. ÖrebroBostäder AB beviljas stöd till bostäder för äldre om 600 000 
kronor per år i tre år med indexuppräkning från år två. 
  

5. Brf City Seniorens ansökan om stöd till bostäder för äldre avslås med 
hänvisning till att kravet om åldersgräns på 70 år inte uppfylls. 
  

6. Kerstin och Anna Cederbergs stiftelses ansökan om stöd till bostäder 
för äldre avslås med hänvisning till att kravet om åldersgräns på 70 år 
inte uppfylls. 
  

7. Svenska kyrkans bostäders ansökan om stöd till bostäder för äldre 
avslås med hänvisning till att kravet om åldersgräns på 70 år inte 
uppfylls. 
  

8. Länsgården Fastigheter ABs ansökan om stöd till bostäder för äldre 
avslås med hänvisning till att kravet om åldersgräns på 70 år inte 
uppfylls. 
  

9. Programdirektören får i uppdrag att upprätta bidragsavtal med de 
huvudmän som beviljats stöd. 
 

10. Paragrafen justeras omedelbart. 

Jäv 

Jenny Thor (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Beslut 

Programnämnd social välfärd beslutar: 

  

1. Seniorboendet Nära till beviljas stöd till bostäder för äldre om 246 850 
kronor per år i tre år med indexuppräkning från år två. 
  

2. SHG Seniorboende beviljas stöd till bostäder för äldre om 433 110 
kronor per år i tre år med indexuppräkning från år två. 
  

3. FinFast AB beviljas stöd till bostäder för äldre om 97 400 kronor per år 
i tre år med indexuppräkning från år två. 
  

4. ÖrebroBostäder AB beviljas stöd till bostäder för äldre om 600 000 
kronor per år i tre år med indexuppräkning från år två. 
  

5. Brf City Seniorens ansökan om stöd till bostäder för äldre avslås med 
hänvisning till att kravet om åldersgräns på 70 år inte uppfylls. 
  

6. Kerstin och Anna Cederbergs stiftelses ansökan om stöd till bostäder 
för äldre avslås med hänvisning till att kravet om åldersgräns på 70 år 
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inte uppfylls. 
  

7. Svenska kyrkans bostäders ansökan om stöd till bostäder för äldre 
avslås med hänvisning till att kravet om åldersgräns på 70 år inte 
uppfylls. 
  

8. Länsgården Fastigheter ABs ansökan om stöd till bostäder för äldre 
avslås med hänvisning till att kravet om åldersgräns på 70 år inte 
uppfylls. 
  

9. Programdirektören får i uppdrag att upprätta bidragsavtal med de 
huvudmän som beviljats stöd. 
 

10. Paragrafen justeras omedelbart. 

  

Johanna Reimfelt (L), Emelie Jaxell (M), Ann-Katrine Jondelius (M), Anders 
Brandén och David Larsson (SD) avstår från att delta i beslut. 


