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§ 105 Val av justerare 
Handläggare: Marie Brorson 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- David Larsson (SD) utses till justerare med Emelie Jaxell (M) som ersättare.  

 
§ 106 Anmälan om jäv 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Fisun Yavas anmäler jäv i ärendet IOP Bostad först, § 111.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Anmälan om jäv tas till protokollet.  

 
§ 107 Övriga frågor 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls.  

  

§ 108 Godkännande av ärendelistan 
Handläggare: Marie Brorson 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Ärendelistan godkänns.  

 
§ 109 Information om Upphandling nytt 
verksamhetssystem 
Ärendenummer: Sov 488/2022 
Handläggare: Ingrid Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Ingrid Magnusson informerar Programnämnd social välfärd om upphandlingen 
av nytt verksamhetssystem. 
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Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

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

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 110 Information om ej verkställda beslut kvartal 1 
Ärendenummer: Sov 468/2022 
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 § 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. 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 289 stycken. Av dessa rapporterades 167 som ej 
verkställda och 122 som verkställda. Jämfört med föregående kvartal har det 
totala antalet ej verkställda minskat med 20 beslut och antalet som kunnat 
verkställas har ökat med 23 beslut. Den genomsnittliga väntetiden 
sammantaget för alla beslut är drygt tio månader, vilket är en ökning med en 
månad från föregående kvartal. 

Det är beslut om särskilt boende inom vård och omsorg och bostad med 
särskild service enligt LSS som står för majoriteten av ej verkställa beslut. Det 
vanligaste skälet till dröjsmål är brist på lediga bostäder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-10 
- Statistikrapport till Revisionen ej verkställda SoL- och LSS-beslut 
rapporterade kvartal 1, 2022 
- Statistikrapport till Kommunfullmäktige ej verkställda SoL- och LSS-beslut 
rapporterade kvartal 1, 2022 (Pn Sov) 
- Statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda SoL-beslut 
rapporterade kvartal 1, 2022 (Socialnämnden) 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

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

2. Information om Statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej 
verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 1, 2022 (Socialnämnden) läggs 
till handlingarna. 

Ärendet skickas till Kommunfullmäktige. 

Yrkande 
Johanna Reimfeldt (L) och Emelie Jaxell (M) yrkar att få lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
nämligen Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordförande ställer förslaget 
under proposition och finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt 
förslaget.  

Ordförande ställer därefter Johanna Reimfeldts (L) och Emelie Jaxells (M) 
yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under proposition 
och finner att Programnämnd social välfärd bifaller detta.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

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

2. Information om Statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej 
verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 1, 2022 (Socialnämnden) läggs 
till handlingarna. 

3. Johanna Reimfeldt (L) och Emelie Jaxell (M) får lämna ett särskilt yttrande 
till protokollet.  

Ärendet skickas till Kommunfullmäktige. 

 
§ 111 IOP - Bostad Först - Beslut 
Ärendenummer: Sov 400/2021 
Handläggare: Patrik Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har sedan 2016 ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med 
förningen Verdandi i syfte att kunna erbjuda Bostad Först till personer med 
särskilda behov. Verdandi får nu 2 455 330 tkr i ersättning för Bostad först 
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från Örebro kommun. Nuvarande IOP löper ut 2022-09-30 och kan inte 
förlängas ytterligare. 

Verdandi Bostad först har fyra personer anställda, en verksamhetsledare och 
tre vägledare. Verksamheten ansöker nu om ett nytt IOP om 2år med 
möjlighet till förlängning med 3 år. En utvärdering ska göras inför en eventuell 
förlängning. 

Verdandi Bostad först ser ett ökat behov och vill utöka verksamheten till 20 
stycken andrahandskontrakt mot nuvarande 10 kontrakt samt att också kunna 
ha tillgång till ersättare vid sjukdom och semester. Verksamheten ansöker 
därför om en utökning utifrån nuvarande IOP med 450 tkr per helår för 
ytterligare en tjänst. Då IOP:t löper ut sista september så får en sådan ökning 
delårseffekt 2022 om 112 tkr. 

Totalt belopp för IOP:t blir 2 905 330 för 2023, tillkommer indexuppräkning 
för 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

1. Ett nytt IOP med Verdandi tecknas om 2 år med möjlighet till förlängning 
med ytterligare 3 år. 

2. IOP:t utökas med 450 000 kr per helår för en ytterligare tjänst. 

Jäv 
Fisun Yavas (S) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet på grund av jäv.  

Yrkande 
Ingemar Savonen (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag 
samt yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Johanna Reimfeldt (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
nämligen Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Ordförande ställer förslaget 
under proposition och finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt 
förslaget.  

Ordförande ställer därefter Ingemar Savonens (V) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Programnämnd social välfärd bifaller detta.  
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Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

1. Ett nytt IOP med Verdandi tecknas om 2 år med möjlighet till förlängning 
med ytterligare 3 år. 

2. IOP:t utökas med 450 000 kr per helår för en ytterligare tjänst. 

3. Ingemar Savonen (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

 
§ 112 Ekonomisk månadsrapport  
Ärendenummer: Sov 470/2022 
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. 

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 
Ekonomisk månadsrapport jan-jul 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. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Ingemar Savonen (V) deltar inte i beslutet.  
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§ 113 Motion från L om att införa extern granskning av alla 
verksamheter inom vård- och omsorg - Beslut 
Ärendenummer: Sov 187/2018 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Johan Åqvist (L) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 31 januari 2018, § 26.Motionen innehåller ett förslag 
om att Örebro kommun ska upphandla en extern granskning av 
verksamheterna inom vård och omsorg. 

Bedömningen är att Enheten för uppföljning, som hör till 
myndighetsavdelningen, är en annan granskande myndighet som genomför 
opartiska uppföljningar av både externa och interna verksamheter inom vård 
och omsorg. Förslaget är därför att motionen avslås. 

Motionen har remitterats till Programnämnd social välfärd för svar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Motion från Johan Åqvist (L) om att införa extern granskning av alla 
verksamheter inom vård och omsorg i Örebro kommun, 2018-01-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:  

- Motionen avslås.  

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Johanna Reimfeldt (L) och Emelie Jaxell (M) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns två förslag till beslut; 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag om att avslå motionen samt Johanna 
Reimfeldts (L) och Emelie Jaxells (M) yrkande om att bifalla motionen. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd social 
välfärd beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

- Motionen avslås.  

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Johanna Reimfeldt (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
bifallsyrkande till motionen.  
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§ 114 Motion från MP om att tydliggöra kommunens 
ansvar för att motverka hemlöshet - Beslut 
Ärendenummer: Sov 432/2019 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Niclas Persson (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 59. 

Motionen innehåller ett förslag om att socialtjänsten ska ansvara för att utse en 
socialsekreterare vid beslut om placering på härbärge, samt att socialtjänsten 
ska betala härbärgesplatser per natt med en kostnad som ökar med tiden.  

Bedömningen är att förslaget inte skulle gagna målgruppen. Förslaget är därför 
att motionen avslås. 

Motionen har remitterats till Programnämnd social välfärd för svar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-12 
Motion från Niclas Persson (MP) om att tydliggöra kommunens ansvar för att 
motverka hemlöshet, 2019-02-27 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Motionen avslås.  

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 115 Motion från M om införa fler vårdhundar och 
vårdkatter på fler demensboenden - Beslut 
Ärendenummer: Sov 435/2021 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Den 19 maj 2021 inkom Daniel Granqvist (M) till Kommunfullmäktige med en 
motion om att det ska kunna införas fler vårdhundar och vårdkatter på 
demensboenden i Örebro kommun. 

Bedömningen är att det inte ska vara upp till politiken att avgöra om det ska 
finnas vårdhundar eller vårdkatter på vård- och omsorgsboenden. Det är en 
fråga för verksamheterna att själva bestämma. Därför görs bedömningen att 
motionen bör avslås. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Daniel Granqvists (M) motion om att införa fler vårdhundar, 2021-05-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Ordförande Marie Brorson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.  

Emelie Jaxell (M), David Larsson (SD) och Johanna Reimfeldt (L) yrkar bifall 
till motionen.  

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns två förslag till beslut; hennes 
eget förslag om att motionen ska anses besvarad samt Emelie Jaxells (M), 
David Larssons (SD) och Johanna Reimfeldts (L) yrkande om att bifalla 
motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
Programnämnd social välfärd beslutar enligt ordförandes förslag.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Motionen är besvarad.  

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige.  

Reservation 
Emelie Jaxell (M) och David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna bifallsyrkanden till motionen.  

 
§ 116 Motion från L om öppen ingång centrum mot hot 
och våld - 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 
och remitterades till Programnämnd social välfärd. 

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. 
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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 
Liberalernas motion om en stängd dörr som måste återigen öppnas, 2021-05-
19 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-21 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till programnämnd Social Välfärd: 

 - Motionen anses tillgodosedd. 

Yrkande 
Johanna Reimfeldt (L) och David Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.  

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

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

 - Motionen anses tillgodosedd. 

Reservation 
Johanna Reimfeldt (L) och David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna bifallsyrkanden till motionen.  

 
§ 117 Motion från L om vaccinationskrav för anställda 
inom vård och omsorg - Beslut 
Ärendenummer: Sov 827/2021 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Karolina Wallström (L) har inkommit med en motion som anmäldes i 
Kommunfullmäktige den 22 september 2021, § 255. 

Motionen innehåller ett förslag om att Örebro kommun ska utreda möjligheter 
för arbetsgivaren att införa vaccinationskrav i nära kontakt med äldre och 
sköra individer samt andra insatser för att minska smittspridningen. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen utredde frågan om vaccinationskrav för 
medarbetare under hösten 2021 och en gemensam riskanalys av frågan 
genomfördes av Vård- och omsorgsförvaltningen och Förvaltningen för 
sociala insatser i februari 2022. Båda förvaltningarna har även genomfört andra 
insatser för att minska smittspridningen. Bedömningen är därför att motionen 
är tillgodosedd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-04-05 
Motion från Karolina Wallström (L) om vaccinationskrav för anställda inom 
vård och omsorg, 2021-09-23. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Erik Sjöberg (L) och Emelie Jaxell (M) 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 Erik Sjöbergs (L) och Emelie Jaxells (M) yrkande om att bifalla motionen. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd social 
välfärd beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Erik Sjöberg (L), Johanna Reimfeldt (L) och Emelie Jaxell (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Erik Sjöbergs (L) och Emelie Jaxells (M) 
bifallsyrkanden till motionen.  

 
§ 118 Motion från M om valfri hemtjänst - Beslut 
Ärendenummer: Sov 888/2019 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Emelie Jaxell (M) inkom med en motion om att återinföra valfriheten inom 
hemtjänsten. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  13 (17) 

Motionen anmäldes till Kommunfullmäktige den 19 juni 2019 och remitterades 
till Programnämnd Social Välfärd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-04 
Motion från Emelie Jaxell (M) om att återinföra valfriheten inom hemtjänsten, 
2019-06-19 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd Social Välfärd: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.  

Yrkande 
Emelie Jaxell (M) 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 Emelie Jaxells (M) yrkande om att bifalla motionen. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att Programnämnd social välfärd beslutar 
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd Social Välfärd: 

- Motionen är tillgodosedd. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.  
 
Johanna Reimfeldt (L) och Erik Sjöberg (L) deltar inte i beslutet.  

Reservation 
Emelie Jaxell (M) och Ann-Katrine Jondelius (M) reserverar sig mot förslaget 
till förmån för Emelie Jaxells (M) bifallsyrkande till motionen.  

 
§ 119 Ledamotsinitiativ från L och M gällande Berggården  
Ärendenummer: Sov 376/2022 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna och Liberalerna har lämnat in ett ledamotsinitiativ där de föreslår 
att programdirektören får i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
Berggården enligt ledamotsinitiativets ambitioner. 

Förvaltningen har tagit fram ett svar till ledamotsinitiativet. 
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Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ, 22-05-26 
Tjänsteskrivelse, 22-07-17 
Bilaga 1 och 2 

Förslag till beslut 
Ordförande Marie Brorsons (S) förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Yrkande 
Johanna Reimfeldt (L) yrkar att ärendet återremitteras och kompletteras med 
en tydlig konsekvensanalys ur ett organisatoriskt perspektiv.  
Ajournering 
Programnämnd social välfärd ajournerar sig fem minuter för politiska 
överläggningar.  

Proposition 
Ordförande ställer Johanna Reimfeldts (L) yrkande om återremiss under 
proposition och finner att Programnämnd social välfärd beslutar enligt detta.  

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 

- Ärendet återremitteras i enlighet med Johanna Reimfeldts (L) yrkande.  

 
§ 120 Ledamotsinitiativ från M och L gällande vad det 
kostar att ej uppfylla lagstadgade krav ang kö 
Ärendenummer: Sov 377/2022 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna och Liberalerna har lämnat in ett ledamotsinitiativ där de föreslår 
att programdirektören får i uppdrag att till nämnden presentera hur fler aktörer 
ska beredas plats och möjlighet att bygga gruppbostäder och servicebostäder 
samt att programdirektören får i uppdrag att till nämnden presentera de 
ekonomiska konsekvenser som uppkommit när beslut inte kan verkställas 
inom 3 månader. 

Förvaltningen har tagit fram ett svar på ledamotsinitiativet. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ 
Tjänsteskrivelse, 22-07-17 
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Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 121 Ledamotsinitiativ från L gällande stödbehovsmätning 
Ärendenummer: Sov 378/2022 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna har lämnat in ett ledamotsinitiativ där de föreslår att 
programdirektören får i uppdrag att göra en uppföljning av hur 
stödbehovsmätningen inom socialpsykiatrin fungerar, både ur ett 
myndighetsperspektiv och ett verksamhetsperspektiv, samt att uppföljningen 
redovisas senast på programnämnden i oktober. 

Förvaltningen har tagit fram ett svar på ledamotsinitiativet som medföljer 
beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ 
Svar på Ledamotsinitiativ, 2022-07-07 
Tjänsteskrivelse, 2022-07-17 

Förslag till beslut 
Ordförandes förslag till Programnämnd socialvälfärd: 

- Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 122 Inkomna klagomål - Information 
Handläggare: Patrik Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Information om inkomna klagomål. 
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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.  

 
§ 123 Programdirektörens information 
Handläggare: Patrik Jonsson 

Ärendebeskrivning 
Programdirektör Patrik Jonsson informerar om: 

- Ossobles Services AB har sagt upp sitt avtal med Örebro kommun. Sista dag 
för utförande är 17 oktober.  

- Henkas har ansökt om att bli utförare av matservice men ansökan har 
avslagits då kvalitetskraven inte uppfylls. 

- Idag den 1 september öppnar det nya vård- och omsorgsboendet Västerpark.  

- Övergång till digital-TV på vård- och omsorgsboenden.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 124 Ordförandens information 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ingen information meddelas.  
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§ 125 Anmälan av beslut enligt delegation 
Ärendenummer: Sov 386/2022 

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 13 maj 2022.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar:  

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

 
§ 126 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 2022-05-17 - 2022-08-23 

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 6              Programnämnden    
Ärendenummer: Sov 468/2022                                       Örebro kommun

”Ej verkställda beslut” 1 september 2022
       

                                            
Örebro kommun behöver få ordning på ej verkställda beslut.

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

Det är också anmärkningsvärt att kön till en plats på särskild boende växer och att kommunen inte 
lyckats öppna det kommunala boendet Väster park. Vi står nu inför en situation att när vård- och 
omsorgsboendet Väster park öppnar är det så pass många individer i kö att kommunen ändock inte 
kommer att lyckas verkställa alla beslut inom 3 månader. 

För Liberalerna För Moderaterna 

  

Johanna Reimfelt Emelie Jaxell  
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Datum: 2022-09-01 Särskilt yttrande
Programnämnd Social välfärd 

8. IOP - Bostad Först - beslut

Vi i Vänsterpartiet värnar om de människor som lever under utsatta 
förhållanden. För att hjälpa dessa människor på bästa sätt krävs både 
stabilitet, kompetens samt möjligheten till en långsiktig planering. Bostad 
Först är en verksamhet som gör en viktig insats genom att hjälpa 
personer som står väldigt långt från bostadsmarknaden och har små 
möjligheter att ta sig in på denna marknad utan samhällets hjälp. Ofta 
rör det sig om personer med exempelvis långvarigt missbruk, psykisk 
ohälsa eller båda delarna. En del av kommunens uppgift innebär att 
hjälpa dessa medborgare att komma på fötter igen. 

Att bli kvitt ett långvarigt missbruk kan vara oerhört svårt för en 
människa som saknar bostad. Att få en bostad när det finns ett 
långvarigt missbruk och/eller svår psykisk ohälsa med i bilden kan visa 
sig vara en omöjlighet vilket gör att dessa människor är fast i ett slags 
moment 22. Bostad Först besitter en stor kompetens som behövs i 
arbetet med att hjälpa dessa människor. Verksamheten fyller således en 
oerhört viktig funktion för kommunens medborgare som är i behov av 
hjälp och stöd. Vänsterpartiet anser att de behöver få möjlighet att 
planera och bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt sätt varpå vi också 
väljer att bifalla ärendet i sin helhet.  

Ingemar Savonen
Vänsterpartiet
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