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§ 156 Val av justerare 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ann-Katrine Jondelius (M) föreslås utses till justerare med Ingemar Savonen 
(V) som ersättare. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Ann-Katrine Jondelius (M) utses att justera protokollet med Ingemar 
Savonen (V) som justerare.  

 
§ 157 Anmälan om jäv 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.  

 
§ 158 Övriga frågor 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

 
§ 159 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ärende 7, Tillsynsrapport, senareläggs på dagordningen och blir ärende 12  
(§ 167). Ärende 13, Motion från (SD) om att säkerställa goda kunskaper i 
svenska bland vård- och omsorgspersonal samt ärende 14, Motion från (L) 
gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning i äldreomsorgen och LSS-
boende, tidigareläggs på dagordningen och blir ärende 10 (§ 165) och 11  
(§ 166).  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Ärendelistan godkänns med ovanstående ändringar.   
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§ 160 Förändring i förfrågningsunderlag och 
överenskommelse för Omvårdnad och Service - Beslut 
Ärendenummer: Sov 392/2022 
Handläggare: Hanna Hernebring, Jeanette Birgersson 

Ärendebeskrivning 
I juni 2022 beslutade Kommunstyrelsen att anta Rutin för utdrag ur 
belastningsregistret Ks 622/2022 vilket betyder att det ska utföras kontroll av 
belastningsregistret för den som erbjuds anställning inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för sociala insatser efter 1 oktober 
2022. Beslutet omfattar även externa utförare enligt LOV. 

Socialstyrelsen beslutade i juni 2022 om nya föreskrifter och allmänna råd om 
smittförebyggande åtgärder i inom hemtjänsten. Författningen börjar gälla den 
1 november 2022. 

Riktlinjen för skydds- och begränsningsåtgärder reviderades i mars 2022 och 
heter nu Riktlinje för skyddsåtgärder samt tvångs- och begränsningsåtgärder i Örebro läns 
kommuner.  
Enheten för uppföljning behöver till följd av detta uppdatera gällande avtal och 
överenskommelser med utförare. 

Beslutsunderlag 
Förfrågningsunderlag Omvårdnad Sov 625/2021 
Förfrågningsunderlag Service Sov 512/2021 
Överenskommelse Omvårdnad Sov 625/2021 
Överenskommelse Service Sov 512/2021 
Rutin för utdrag ur belastningsregistret (Ks 622/2022) 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:44) 
Riktlinje för skyddsåtgärder samt tvångs- och begränsningsåtgärder i Örebro 
läns kommuner.  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

1. Att föreslagna krav och förändringar avseende; utdrag ur 
belastningsregistret, hygien och smittskydd samt skydds- och 
begränsningsåtgärder antas i förfrågningsunderlag och börjar gälla från 14 
december 2022. 

2. Att föreslagna krav och förändringar avseende; utdrag ur 
belastningsregistret, hygien och smittskydd samt skydds- och 
begränsningsåtgärder i överenskommelser antas och börjar gälla från 14 
december 2022. 
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Yrkande 
Johanna Reimfeldt (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

David Larsson (SD) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns ett förslag till beslut; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Därutöver finns Johanna Reimfeldts 
(L) och David Larssons (SD) yrkanden om att få lämna särskilda yttranden till 
protokollet. 

Ordförande ställer först Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
under proposition och finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt 
förslaget. Ordförande ställer därefter Johanna Reimfeldts (L) yrkande om att få 
lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Programnämnd social välfärd bifaller yrkandet. Ordförande ställer till sist 
David Larssons (SD) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet under proposition och finner att Programnämnd social välfärd 
bifaller yrkandet.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

1. Att föreslagna krav och förändringar avseende; utdrag ur 
belastningsregistret, hygien och smittskydd samt skydds- och 
begränsningsåtgärder antas i förfrågningsunderlag och börjar gälla från 14 
december 2022. 

2. Att föreslagna krav och förändringar avseende; utdrag ur 
belastningsregistret, hygien och smittskydd samt skydds- och 
begränsningsåtgärder i överenskommelser antas och börjar gälla från 14 
december 2022. 

3. Johanna Reimfeldt (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

4. David Larsson (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Ingemar Savonen (V) deltar inte i beslutet.  

 
§ 161 Förändrad timersättning - Beslut 
Ärendenummer: Sov 554/2022 
Handläggare: Annica Kindborg 

Ärendebeskrivning 
Enligt Sveriges och Kommuner och Regioner, SKR, och Cirkulär 
”Budgetpropositionen för 2023 och höständringsbudgeten för 2022” är 
regeringens Regeringen föreslår i sin budgetproposition för 2023 att höjningen 
för schablonbeloppet för 2023 ska uppgå till 1,5 procent. Örebro kommun har 
sedan tidigare följt schablonbeloppets höjningar. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd social välfärd 

1. Ersättningen för personlig assistans höjs enligt förslag. 
2. Assistansersättningen i Örebro skall årligen följa statliga 

assistansersättnings procentuella höjningar för schablonbeloppet och 
ska gälla från 1 januari varje år. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 162 Ej verkställda beslut - Beslut 
Ärendenummer: Sov 562/2022 
Handläggare: Elin Terenius 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd är som beslutande nämnd skyldig att till 
Inspektionen för vård och omsorg samt Kommunfullmäktige kvartalsvis 
rapportera de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Social-tjänstlagen (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. Programnämnden får för kännedom även information 
om ej verkställda beslut fattade av Socialnämnden. 

För första kvartalet 2022 uppgick Programnämnd social välfärds totala antal 
rapporterade beslut till 249 stycken. Av dessa rapporterades 148 som ej 
verkställda och 101 som verkställda. 

Beslutsunderlag 
- Statistikrapport till Revisionen ej verkställda SoL- och LSS-beslut 
rapporterade kvartal 2, 2022 (Pn Sov) 
- Statistikrapport till Kommunfullmäktige ej verkställda SoL- och LSS-beslut 
rapporterade kvartal 2, 2022 (Pn Sov) 
- Statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda SoL-beslut 
rapporterade kvartal 2, 2022 (Socialnämnden) 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

1. Statistikrapporter över Programnämnd social välfärds ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS rapporterade kvartal 2, 2022 läggs till 
handlingarna. 

2. Information om Statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej 
verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 2, 2022 (Socialnämnden) 
läggs till handlingarna. 

Ärendet skickas till Kommunfullmäktige. 

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) yrkar bifall till punkt 1 och 2 och yrkar att 
Programnämnd social välfärd får i uppdrag att ta fram en plan för att 
säkerställa att kommunen ska kunna verkställa gynnande beslut inom rimlig 
tid.  

Johanna Reimfeldt (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Ingemar Savonens (V) 
tilläggsyrkande. Därutöver finns Johanna Reimfeldts (L) yrkande om att få 
lägga ett särskilt yttrande till protokollet. 

Ordförande ställer först Kommunstyrelseförvaltningens förslag under 
proposition och finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt 
förslaget. Ordförande ställer därefter Ingemar Savonens (V) tilläggsyrkande 
under proposition och finner att Programnämnd social välfärd avslår yrkandet. 
Ordförande ställer till sist Johanna Reimfeldts (L) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Programnämnd social välfärd bifaller yrkandet.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

1. Statistikrapporter över Programnämnd social välfärds ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS rapporterade kvartal 2, 2022 läggs till 
handlingarna. 

2. Information om Statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej 
verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 2, 2022 (Socialnämnden) 
läggs till handlingarna. 

Ärendet skickas till Kommunfullmäktige. 

Reservation 
Ingemar Savonen (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet att avslå hans 
tilläggsyrkande.  
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§ 163 Avskrivningar utestående fordringar 2021 - Beslut 
Ärendenummer: Sov 564/2022 
Handläggare: Birgitta Palmér 

Ärendebeskrivning 
Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång i 
bokslutet. Avskrivning av dessa så kallade osäkra fordringar ska göras 
bokföringsmässigt. 

2021 års utestående fordringar i kundreskontran för vård- och omsorgsavgifter 
uppgår vid rapportuttaget till 1 576 890,71 kr varav 355 394,75 kr avser 
dödsbon. De totala utestående fordringarna för år 2021 är fördelade på 819 
fakturor. 

2021 års utestående fordringar i allmänreskontran uppgår till 226 934 kr och 
avser skadegörelse inom socialpsykiatrin och avgift för kost för korttidsvård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-13 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- 2021 års utestående fordringar avskrivs ur ekonomisystemet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 164 Tilläggsanslag och ombudgetering - Beslut 
Ärendenummer: Sov 575/2022 
Handläggare: Birgitta Palmér 

Ärendebeskrivning 
Ärendet innefattar tilläggsanslag för löneökningar 2022 och Group Violence 
Intervention (GVI) samt ombudgetering från Hemvårdsnämnden till 
Programnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Programnämnd social välfärd fastställer budgetram för programnämnd och 
per driftsnämnd, november 2022. 
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Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 165 Motion från (SD) om att säkerställa goda kunskaper i 
svenska bland vård- och omsorgspersonal - Beslut 
Ärendenummer: Sov 398/2022 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
David Larsson (SD) och Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 27 april 2022, § 74. 

Motionen innehåller ett förslag om att ett språktest ska införas vid 
nyanställningar inom vård och omsorg i syfte att säkerställa att personalen 
besitter adekvat språkkompetens i svenska i både tal och skrift. 

Bedömningen är att Vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med 
Komvux arbetar för att förstärka språkkunskaperna hos redan befintliga 
medarbetare för att säkerställa en god och säker äldrevård genom en särskild 
språksatsning. Vidare välkomnas det framtida språkbedömningsstöd som 
Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram, vilken kommer ligga till grund för att 
se vilka kandidater som har tillräcklig språkkunskap och vilka som framöver 
ska erbjudas ta del av språksatsningen. Förslaget är därför att motionen anses 
besvarad. 

Motionen har remitterats till Programnämnd social välfärd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-19 
Motion från David Larsson (SD) och Helena Ståhl (SD) om att säkerställa goda 
kunskaper i svenska bland vård- och omsorgspersonal, 2022-04-27 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Motionen anses besvarad. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
David Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.  

Frederick Axevill (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns två förslag till beslut; bifall 
till Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen ska anses 
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tillgodosedd samt David Larssons (SD) yrkande om bifall till motionen. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd social 
välfärd beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Motionen anses besvarad. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Johanna Reimfeldt (L) deltar inte i beslutet.  

Reservation 
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.  

 
§ 166 Motion från (L) gällande utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning i äldreomsorgen och 
LSS-boende - Beslut 
Ärendenummer: Sov 825/2021 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 26 januari 2021, § 41. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska utforma rutiner 
för att nyanställning inom vård och omsorg, LSS boende samt 
Dagligverksamhet innefattar uppvisning ur belastningsregistret. 

Bedömningen är att Örebro kommun redan infört rutiner för utdrag ur 
belastningsregister för Vård- och omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för 
sociala insatser, vilka börjar gälla från och med 1 oktober 2022. Rutinen 
omfattar de som jobbar nära omsorgstagare, servicemottagare, hyresgäster och 
boende i deras hem, och kommer gälla för nyrekryteringar av 
tillsvidareanställda såväl som tidsbegränsade anställningar. Personer som ska 
utföra uppdrag, praktik eller motsvarande ska även de lämna utdrag för 
belastningsregistret. Rutinen omfattar också de privata utförarna som utför 
arbete inom kommunen utifrån LOU och LOV. Förslaget är därför att 
motionen anses tillgodosedd. 

Motionen har remitterats till Programnämnd social välfärd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-28 
Motion från Karolina Wallström (L) om utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning i äldreomsorgen och LSS-boende 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Motionen anses tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Johanna Reimfeldt (L) yrkar bifall till motionen.  

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns två förslag till beslut; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att motionen ska anses tillgodosedd 
samt Johanna Reimfeldts (L) yrkande om bifall till motionen. Ordförande 
ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd social välfärd 
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Motionen anses tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Johanna Reimfeldt (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.  

 
§ 167 Tillsynsrapport - Beredning 
Ärendenummer: Sov 667/2021 
Handläggare: Birgitta Palmér, Elin Terenius 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd social välfärd har beslutat att genomföra tillsyn inom 
verksamhetsområdet och ekonomiområdet. Programnämnden har inte ansvar 
för någon anställd personal och därför utgår detta område från tillsynen. 

Granskningens frågeställningar har varit: 

 Sker uppföljning enligt riktlinje för avtals- och verksamhetsuppföljning 
(Sov 215/2020) och är det tillräckligt för att upptäcka eventuella brister 
på vård- och omsorgsboenden? 

 Sker kontering av leverantörsfakturor på rätt konto och ren enligt 
Rutin, kontering, attestering och cirkulation av leverantörsfakturor, 
daterad 2021-04-14, Kommunstyrelseförvaltningen? 

Beslutsunderlag 
Tillsynsrapport 2022 
Riskanalys genomförd av Programnämndens förstärkta presidium 2021-10-15 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Ärendet anses berett. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 168 Ekonomisk månadsrapport januari-oktober 2022 
Ärendenummer: Sov 576/2022 
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 oktober månad 2022. 

Det ekonomiska läget inom programområdet är fortsatt ansträngt och samtliga 
nämnder inom programområdet, behöver arbeta med effektiviseringar under 
året för att förbättra den ekonomiska situationen för programområdet. Det 
behöver göras både avseende utbudet av sociala välfärdstjänster och avseende 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport januari-oktober 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 och för 
programområdet. 

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 3 och avslag på 
beslutspunkt 2.  

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns två förslag till beslut; 
Kommunstyrelsens förslag till beslut och Ingemar Savonens (V) yrkande om 
bifall till beslutspunkt 1 och 3 och avslag på beslutspunkt 2 i 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Ordförande ställer först beslutspunkt 1 i Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag under proposition och finner att Programnämnd social välfärd beslutar 
enligt förslaget. 

Ordförande ställer därefter beslutspunkt 2 i Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag mot Ingemar Savonens (V) avslagsyrkande och finner att 
Programnämnd social välfärd beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Ordförande ställer till sist beslutspunkt 3 i Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag under proposition och finner att Programnämnd social välfärd beslutar 
enligt förslaget.  

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 och för 
programområdet. 

Reservation 
Ingemar Savonen (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet i punkt 2 till förmån 
för sitt eget avslagsyrkande.  

 
§ 169 Återrapportering Patientsäkerhetsberättelse - 
Information Till nämnd 
Ärendenummer: Sov 113/2022 
Handläggare: Camilla Hofwander, Tina Hultkrantz 

Ärendebeskrivning 
Beskrivning av åtgärder som vidtagits utifrån brister som identifierats i 
patientsäkerhetsberättelsen 2021. 

Bristerna handlar framförallt om dokumentation, kontinuerligt kvalitetsarbete, 
behov av förbättrad introduktion för enhetschefer och förbättrat arbetssätt i 
avvikelseprocessen. 

Åtgärder är bland annat obligatoriska utbildningar för legitimerad personal och 
enhetschefer. Införande av kvalitetsstödjande sjuksköterska och 
kvalitetsutvecklare i hälso- och sjukvård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-26 
Powerpointpresentation 
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Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Programnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Vård- och omsorgsförvaltningens förslag.  

 
§ 170 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.  

 
§ 171 Programdirektörens information 
Handläggare: Patrik Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas. 

  

§ 172 Ordförandens information 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Marie Brorson (S) informerar om: 

- Efter nämndsammanträdet i december bjuds nämnden på middag i 
representationsvåningen.  

- Den 12 januari kommer programnämnden ha ett avslutande sammanträde. 
Finns man med i flera nämnder i nuvarande och kommande 
nämndorganisation kan man behöva avsätta en stor del av dagen då nästan alla 
nämnder kommer sammanträda den dagen.  
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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.  

 
§ 173 Anmälan av beslut enligt delegation 
Ärendenummer: Sov 500/2022 

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 10 november 2022.  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut W3D3 2022-10-20 - 2022-11-17 
Delegationsbeslut LSS oktober 2022 
Delegationsbeslut SoL oktober 2022 
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag oktober 2022 
Delegationsbeslut avgiftshandläggning oktober 2022 
Delegationsbeslut myndighetskontor VO oktober 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
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§ 174 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 2022-10-20 - 2022-11-17 

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 8              Programnämnden    
Ärendenummer: Sov 562/2022                                       Örebro kommun

”Ej verkställda beslut” 24 november 2022
       

                                            
Örebro behöver minska ej verkställda beslut. 

Örebro kommun har stora utmaningar med att verkställa beslut enligt Sol. och LSS. Detta anser Liberalerna är 
bekymmersamt och vi har en stor oro för de individer som nu väntar på att sitt beslut ska verkställas. 

Det är bland annat beslut om särskilt boende inom LSS som står för majoriteten av ej verkställda 
beslut och det vanligast skälet till att beslut inte kan verkställas är brist på bostäder. Därför måste 
det göras mer. Kommunen behöver se till att fler gruppbostäder och servicebostäder byggs och att 
privata aktörer bjuds in och utöka möjligheten för att upphandla platser. Kommunen har helt enkelt 
inte gjort tillräckligt. 

Det är också anmärkningsvärt att kön till en plats på särskild boende växer. Trots att kommunen 
öppna vårdboendet Väster park står vi inför en situation med platsbrist. 

För Liberalerna  

  

Johanna Reimfelt  
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Särskilt yttrande

                  Ärende 5               Programnämnden    
Ärendenummer: Sov 392/2022                                       Örebro kommun

”Förändringar i förfrågningsunderlag” 24 november 2022
       

                                            
Dagligverksamhet bör inkluderas.  

Det är glädjande att Liberalernas krav på att anställda inom äldreomsorgen och LSS ska uppvisa ett 
utdrag ur belastningsregistret fått gehör. Vi tror att det är en viktig komponent i 
anställningsprocessen. Det är en självklarhet för Liberalerna att ett utdrag ur belastningsregistret 
inte ensamt ska ligger till grunden för om personen är lämplig att anställas eller inte. Utan det ska 
ses som en del i en helhet. Syftet är inte att stänga ute människor som vill arbeta inom vård och 
omsorg eller LSS utan att skydda våra äldre och de mest utsatta.  

Rutinen har sitt ursprung i hur skolan som omfattas av lagkrav hanterar utdrag ur 
belastningsregistret. Det som dock kan lyftas fram är bristen i uppföljning av att rutinen följs. En 
rutin där det finns en notering i samband med anställning, att registerutdrag har uppvisats är fullt 
tillräcklig för att möjliggöra granskning av efterföljsamhet i beslutet. 

Det som de styrande tyvärr inte inkluderat är anställda inom dagligverksamhet. Det är verkligen 
beklagligt och jag hoppas att detta kommer justeras efter påpekande. Med det sagt är det bra att en 
rutin nu tagits fram och implementeras.

För Liberalerna  

  

Johanna Reimfelt  

Digitalt justerat


	Protokoll Pn Spv 2022-11-24.pdf
	Programnämnd social välfärd
	§ 156 Val av justerare
	Ärendebeskrivning
	Beslut

	§ 157 Anmälan om jäv
	Ärendebeskrivning

	§ 158 Övriga frågor
	Ärendebeskrivning

	§ 159 Godkännande av ärendelistan
	Ärendebeskrivning
	Beslut

	§ 160 Förändring i förfrågningsunderlag och överenskommelse för Omvårdnad och Service - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut

	§ 161 Förändrad timersättning - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 162 Ej verkställda beslut - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut
	Reservation

	§ 163 Avskrivningar utestående fordringar 2021 - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 164 Tilläggsanslag och ombudgetering - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 165 Motion från (SD) om att säkerställa goda kunskaper i svenska bland vård- och omsorgspersonal - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut
	Reservation

	§ 166 Motion från (L) gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning i äldreomsorgen och LSS-boende - Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut
	Reservation

	§ 167 Tillsynsrapport - Beredning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 168 Ekonomisk månadsrapport januari-oktober 2022
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut
	Reservation

	§ 169 Återrapportering Patientsäkerhetsberättelse - Information Till nämnd
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 170 Inkomna klagomål - Information
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 171 Programdirektörens information
	Ärendebeskrivning

	§ 172 Ordförandens information
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

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

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



	Särskilda yttranden och reservationer Pn Sov 2022-11-24.pdf
	1. 20221124175148293_0001.pdf
	2. 20221124175206452_0001.pdf
	3. 20221124175216887_0001.pdf
	4. ej verkställda beslut kvartal 2.docx
	5. Särkilt  yttrande förändringar i förfrågningsunderlag.docx




