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Programnämnd social välfärd

Datum: 2022-03-24
Tid: 13:20–17:00
Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Närvarande ledamöter
Marie Brorson (S), ordförande
Anna Andersson (KD)
Johanna Reimfelt (L)
Annika Tholster (C)
Fisun Yavas (S)
Jenny Thor (S) §§30 - 51
Pell Uno Larsson (S)
Carina Toro Hartman (S) §§ 30 - 51
Martha Wicklund (V)
Anders Brandén (M)
Stina Ståhl (MP)
David Larsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Marie Montin (S) Ersätter Fredrick Axevill (S)
Gunhild Wallin (C) Ersätter Ann-Katrine Jondelius (M)
Dennis Junge (L) Ersätter Emelie Jaxell (M)
Tina Fingal Swens (C)                   Ersätter Carina Toro Hartman (S) §§ 
52 - 57
Ingemar Savonen (V)                             Ersätter Jenny Thor (S) §§ 52 - 57

Övriga
Zandra Björnram Nämndsekreterare
Patrik Jonsson Programdirektör

Paragraf 30–57

Zandra Björnram, sekreterare

Digitalt justerat protokoll.

Marie Brorson (S), ordförande

Anders Brandén (M), justerare
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§ 30 Val av justerare
Handläggare: Marie Brorson

Ärendebeskrivning
 Anders Brandén (M) föreslås justera protokollet med Martha Wiklund 
(V) som ersättare.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Anders Brandén (M) utses till justerare med Martha Wiklund (V) som 
ersättare.

§ 31 Anmälan om jäv
Handläggare: Marie Brorson

Ärendebeskrivning
Inget jäv anmäls.

§ 32 Övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson

Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelt anmäler ett Ledamotsinitiativ samt en övrig fråga om 
situationen med flyktingar från Ukraina.

 

§ 33 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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§ 34 Patientsäkerhetsberättelse - Information 
Ärendenummer: Sov 93/2021
Handläggare: Hanna Schwager, Cecilia Lundqvist

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelsen 2021 sammanfattar Örebro kommuns arbete med 
patientsäkerhet under året och är sammanställd av medicinskt ansvariga. 

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2021
Tjänsteskrivelse, 22-01-11

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till programnämnd social välfärd:

- Informationen läggs till handlingarna.

Nämndens behandling
Nämnden ajournerar sig i 10 minuter för överläggning.

Yrkande
Johanna Reimfelt (L) och Anders Brandén (M) yrkar på att 
Funktionsstödsnämnden, Hemvårdsnämnden och Vårdboendenämnden ges i 
uppdrag att återkomma med en prioritetsplan på identifierade risker inom 
patientsäkerheten.

Ordförande yrkar på att Vårdboendenämnden, Hemvårdsnämnden och 
Funktionsstödsnämnden får i uppdrag att arbeta med de förbättringsområden 
som anges i Patientsäkerhetsberättelsen 2021, genom handlingsplaner som tas 
fram i dialog med medicinskt ansvariga samt att Återrapportering på 
Programnämnd social välfärds sammanträde efter sommaren.

Martha Wiklund (V) yrkar bifall till båda förslagen.

Johanna Reimfelt (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.

David Larsson (SD) yrkar bifall till Johanna Reimfelt (L) och Anders Brandén 
(M) förslag.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt två tilläggsyrkande, 
det vill säga Johanna Reimfelt (L) och Anders Brandén (M) yrkande samt 
ordförandens yrkande. Det finns även

Ordförande ställer först majoritetens förslag under proposition och finner att 
nämnden bifaller detta.

Ordförande ställer därefter Johanna Reimfelt (L) och Anders Brandén (M) 
tilläggsyrkande under proposition och finner att nämnden avslår 
tilläggsyrkandet.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

1. Informationen läggs till handlingarna.

2. Vårdboendenämnden, Hemvårdsnämnden och Funktionsstödsnämnden får 
i uppdrag att arbeta med de förbättringsområden som anges i 
Patientsäkerhetsberättelsen 2021, genom handlingsplaner som tas fram i dialog 
med medicinskt ansvariga.

3. Återrapportering på Programnämnd social välfärds sammanträde efter 
sommaren.

Reservation
Johanna Reimfelt (L), Martha Wiklund (V), Dennis Junge (L), Anders Brandén 
(M) och David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 35 Patientsäkerhetsberättelse Skepplandsgården och 
Sirishof - Information
Ärendenummer: Sov 150/2022
Handläggare: Daniel Forsberg

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelse för Vård- och omsorgsboende Sirishof och 
Skäpplandsgården 2021. Norlandia Cares sammanfattar sitt arbete med 
patientsäkerhet under året.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2021
Tjänsteskrivelse, 22-02-01

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Informationen läggs till handlingarna.

Yrkande
Majoriteten yrkar på att nämnden begär in en handlingsplan utifrån de 
förbättringsområden som anges i Patientsäkerhetsberättelse 2021 samt att 
återrapportering sker på Programnämnd social välfärds sammanträde efter 
sommaren.

Martha Wiklund (V) yrkar bifall till förslaget.
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Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, ett tilläggsyrkande från 
majoriteten och ett yrkande om bifall till tilläggsyrkandet.

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

Ordförande ställer därefter majoritetens tilläggsyrkande under proposition och 
finner att nämnden bifaller förslaget.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

1. Informationen läggs till handlingarna.

2. Nämnden begär in en handlingsplan utifrån de förbättringsområden som 
anges i Patientsäkerhetsberättelse 2021.

3. Återrapportering sker på Programnämnd social välfärds sammanträde efter 
sommaren.

§ 36 Ej verkställda beslut kvartal 2 - Information
Ärendenummer: Sov 627/2021
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 § SoL och 9 § 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
Statistikrapport över ej verkställda SoL och LSS-beslut rapporterade kvartal 2, 
2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Statistikrapporten läggs till handlingarna.

Ärendet skickas till Kommunfullmäktige.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 37 Ej verkställda beslut kvartal 3 - Information
Ärendenummer: Sov 787/2021
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 § SoL och 9 § 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
Statistikrapport över ej verkställda SoL och LSS-beslut rapporterade kvartal 3, 
2021.
Tjänsteskrivelse, 21-12-03

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Statistikrapporten läggs till handlingarna.

Ärendet skickas till Kommunfullmäktige.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 38 Förstudie vård- och omsorgsboende Brickebacken - 
Beslut
Ärendenummer: Sov 549/2021
Handläggare: Charlotte Westman

Ärendebeskrivning
Förstudierapport för vård- och omsorgsboende i Brickebacken. I samma 
fastighet planeras även en gruppbostad, ett tillagningskök, lokaler för dagvård 
samt lokaler för hemvården.

Beslutsunderlag
Förstudierapport Brickebacken 2022-01-10
Bilaga 1 plan-sektion-vy 2021-11-25
Bilaga 2 situationsplan 2022-01-10
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Förstudierapporten vård- och omsorgsboendet Brickebacken 
godkänns.

2. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att beställa byggnation av vård- 
och omsorgsboende av ÖBO Omsorgsfastigheter av enligt 
förstudierapporten vård- och omsorgsboendet Brickebacken.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 39 Information om upphandling trygghetslarm
Ärendenummer: Sov 174/2022
Handläggare: Elisabeth Miles

Ärendebeskrivning
Information om upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende.
Trygghetsskapande teknik med behovsanpassade funktioner kan stimulera 
självständighet och trygghet för individen.

Syftet med denna upphandling är att säkerställa en fungerande tjänst av digitalt 
trygghetslarmssystem inklusive larmcentral så att Örebro kommun kan utföra 
sitt åtagande gentemot medborgarna i Örebro och säkerställa deras trygghet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 40 Årsberättelse 2021 - Beslut
Ärendenummer: Sov 8/2022
Handläggare: Birgitta Palmér, Berit Hjalmarsson

Ärendebeskrivning
Programområde social välfärd visar en ekonomisk negativ avvikelse mot 
budget med - 2 mnkr, det ekonomiska läget har förbättrats sedan 2020 med 48 
mnkr.  I resultatet finns ekonomiska covid-19 effekter och ett bedömt resultat 
utan covid-19 effekter uppgår till ca -35 mnkr. 
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Den fortsatta utmaningen i programområdet är en ekonomi i balans med en 
ökad budgetföljsamhet till rådande ekonomiska läge 2022. Samtidigt som 
osäkerheten med anledning av covid-19 och dess ekonomiska konsekvenser på 
lång sikt är fortsatt svåra att förutse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Årsberättelsen för 2021 antas.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Programnämnden begär hos Kommunstyrelsen att överföra från 2021 

till 2022 inventariebudget motsvarande 12 534 tkr.

Yrkande
Anders Brandén (M) ber att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.

Beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Årsberättelsen för 2021 antas.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Programnämnden begär hos Kommunstyrelsen att överföra från 2021 

till 2022 inventariebudget motsvarande 12 534 tkr.

Anders Brandén får lägga ett särskilt yttrande till protokollet.

Liberalerna och Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.

§ 41 Attestförteckning 2022
Ärendenummer: Sov 131/2022
Handläggare: Birgitta Palmér

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att upprätthålla 
en aktuell förteckning över utsedda attestanter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Programdirektören samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR 
inom programnämndens verksamhetsområde.

2. Förändringar i attestförteckningen under löpande verksamhetsår 
delegeras till programdirektör.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 42 Tilläggsanslag och ombudgetering - Beslut
Ärendenummer: Sov 132/2022
Handläggare: Birgitta Palmér

Ärendebeskrivning
Ärendet innefattar tilläggsanslag från Kommunstyrelsen för nytt vård- och 
omsorgsboende ”Västerpark” samt ombudgetering för ”Bryggan” inom 
myndighetsverksamheten mellan Programnämnd barn och utbildning och 
Programnämnd social välfärd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-21

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Budgetramar för Driftsnämnderna och för Programnämnden fastställs.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 43 Rekvirering och fördelning, statsbidrag, Ensamhet 
demens voo
Ärendenummer: Sov 139/2022
Handläggare: Birgitta Palmér

Ärendebeskrivning
Sista och tredje året på satsningen från regeringen på stimulansmedel till 
landets kommuner för att ge möjlighet att rikta insatser för bland annat 
förbättra vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Örebro kommun har möjlighet att rekvirera 8 294 622 kr för att motverka 
ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom.

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Statsbidrag motsvarande 8 294 622 kr rekvireras från Socialstyrelsen
2. Programdirektören får i uppdrag att fördela medlen i enlighet med 

vård- och omsorgsförvaltningens förslag
3. Programdirektören får i uppdrag att återkomma i Årsberättelse 2022 

och redovisa hur medlen har använts i verksamheten.
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Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 44 Överenskommelse - Staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner om äldreomsorg, teknik, kvalitet och 
effektivitet med äldre i fokus - Beslut
Ärendenummer: Sov 878/2021
Handläggare: Birgitta Palmér

Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Kammarkollegiet i uppdrag 200 000 000 kronor i enlighet 
med överenskommelsen från 22 december 2021 mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet 
med den äldre i fokus.

Det finns ett stort intresse bland kommunerna att öka användningen av 
välfärdsteknik och att ta del av digitaliseringens möjligheter men också stora 
utmaningar.

Örebro kommun har möjlighet att rekvirera 2 066 646 kr för 2022, medlen är 
fördelade till kommunen efter fördelningsnyckel baserat på antal personer som 
är 80 år eller i äldre i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-08
Regeringsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:

1. 2 066 646 kr rekvireras från Kammarkollegiet.
2. Programdirektören får i uppdrag att fördela medlen.
3. Programdirektören får i uppdrag att återkomma till nämnden och 

återrapportera hur medlen har använts i verksamheten.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 45 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Sov 160/2022
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 februari månad 2022.

Beslutsunderlag
Månadsrapport

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

Yrkande
Martha Wikström (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 3 och yrkar avslag till 
beslutspunkt 2.

Proposition
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslutspunkt 1 och 3.

Ordförande ställer först beslutspunkt 1 och 3 under proposition och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget.

Ordförande finner därefter att det finns två förslag till beslut på beslutspunkt 2 
det vill säga Kommunförvaltningens förslag samt Martha Wiklunds yrkande 
om avslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra 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
Vänstepartiet reserverar sig mot beslutet.
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§ 46 Årlig uppräkning av ersättningsnivå för 
servicetjänster, omvårdnadstjänster och tjänster inom 
daglig verksamhet (LOV, lagen om valfrihetssystem) 2022 
- Beslut
Ärendenummer: Sov 85/2022
Handläggare: Annica Kindborg

Ärendebeskrivning
Enligt förfrågningsunderlagen för service-, omvårdnadstjänster, mattjänst samt 
tjänster inom daglig verksamhet kan Programnämnd social välfärd ta beslut om 
en årlig justering av ersättning till utförare inom respektive område.

Ersättningsnivåerna för omvårdnadstjänster för kommunal utförare föreslås bli 
enligt tabell för tätort respektive förort/landsbygd från och med 1 april. 
Ersättningen för omvårdnadsvak föreslås bli 381 kr/tim. Den totala höjningen 
motsvarar 2,1 procent.

Ersättningsnivåerna för servicetjänster för kommunal utförare föreslås bli 424 
kr per timme för ersättning till tätort samt 472 kronor per timme för ersättning 
till förort/glesbygd från och med 1 april 2022. Den totala höjningen motsvarar 
4 procent.

För ersättningarna avseende tjänster inom daglig verksamhet föreslås en 
höjning med 1,8 procent för den kommunala utföraren från och med 1 april 
2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 22-03-07

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster inom tätort justeras enligt 
förslag i tjänsteskrivelsen. Prisjusteringen gäller från och med 1 april 
2022.

2. Ersättningsnivån för omvårdnadstjänster inom förort/landsort justeras 
enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Prisjusteringen gäller från och med 1 
april 2022.

3. Omvårdnadsvak justeras till 381 kronor per timme (kommunal) och 
384 kronor per timme (extern). Prisjusteringen gäller från och med 1 
april 2022.

4. Ersättningsnivån för servicetjänster inom tätort justeras till 424 
(kommunal och serviceutförare) samt 429 (extern utförare godkänd för 
omsorg) kronor per timme. Prisjusteringen gäller från och med 1 april 
2022.
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5. Ersättningsnivån för servicetjänster inom förort/landsort justeras till 
472 (kommunal och serviceutförare) samt 482 (extern utförare 
godkänd för omsorg) kronor per timme. Prisjusteringen gäller från och 
med 1 april 2022.

6. Ersättningsnivån för tjänster inom daglig verksamhet räknas upp enligt 
förslag i tjänsteskrivelsen. Prisjusteringen gäller från och med 1 april 
2022.

7. Ersättningsnivån för tillagning och distribution av mattjänst räknas upp 
enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

8. Kostnadsökningen för omvårdsinsatser finansieras via medel från den 
årliga lönekompensation som hör till den del av hemvården och daglig 
verksamhet som är konkurrensutsatt. Medel finns redan avsatta för 
detta ändamål under Programnämnd social välfärd. 
Ersättningsökningen för serviceinsatser ökas via indexkompensationer 
från Kommunstyrelsen.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Reservation
Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.

§ 47 Förfrågningsunderlag omvårdnadstjänster - Beslut
Ärendenummer: Sov 625/2021
Handläggare: Jeanette Birgersson

Ärendebeskrivning
Vid programnämnd 2021-06-03 beslutade Programnämnd social välfärd om ny 
Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom vård och 
omsorgs verksamhetsområde. I uppdraget att verkställa den nya riktlinjen 
framkom behov av att se över andra styrande dokument.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-06
Förfrågningsunderlag Omvårdnadstjänster Sov 326/2021
Överenskommelse Omvårdnadstjänster Sov 112/2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Föreslagna förändringar av krav i gällande valfrihetssystem för 
omvårdnad antas och gäller från 1 april 2022

2. Föreslagen prislista och ändringar i ersättningsmodell för omvårdnad 
antas gäller från 1 april 2022
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Yrkande
Martha Wiklund (V) yrkar avslag på ärendet i sin helhet och föreslår att 
verksamheterna tas tillbaks i kommunal regi.

Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Kommunstyrelsens förslag samt Martha Wiklunds (V) yrkande om avslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

1. Föreslagna förändringar av krav i gällande valfrihetssystem för 
omvårdnad antas och gäller från 1 april 2022

2. Föreslagen prislista och ändringar i ersättningsmodell för omvårdnad 
antas gäller från 1 april 2022

Reservation
Martha Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet.

§ 48 Förfrågningsunderlag Servicetjänster och ändringar i 
ersättningsmodell service - Beslut
Ärendenummer: Sov 512/2021
Handläggare: Jeanette Birgerson, Annica Kindborg

Ärendebeskrivning
En ny ersättningsmodell för servicetjänster är aktuell. Ersättning har tidigare 
skett för utförd tid. Förslaget är att ersättningen ska ske enligt nivåer likt 
omvårdnad för insatserna städning, tvätt och inköp. I förfrågningsunderlaget 
innebär den förändringen att vi föreslår att ta bort tidsangivelser för hur 
mycket av respektive insatsen man kan få i tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-13
Förfrågningsunderlag Servicetjänster LOV 327/2021
Överenskommelse Servicetjänster Sov 366/2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

1. Föreslagna förändringar av krav i gällande valfrihetssystem för service 
antas från 1 april 2022

2. Föreslagen prislista och ersättningsmodell för service antas och börjar 
gälla från 1 september 2022
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Yrkande
Martha Wiklund (V) yrkar avslag till ärendet i sin helhet och föreslår 
att verksamheterna tas tillbaks i kommunal regi.

Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
Kommunstyrelsens förslag samt Martha Wiklunds (V) yrkande om avslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

1. Föreslagna förändringar av krav i gällande valfrihetssystem för service 
antas från 1 april 2022

2. Föreslagen prislista och ersättningsmodell för service antas och börjar 
gälla från 1 september 2022

Reservation
Martha Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet.

§ 49 Förändring av Biståndsriktlinje - Beslut
Ärendenummer: Sov 48/2022
Handläggare: Maria Holmberg

Ärendebeskrivning
Utifrån ändringar i förfrågningsunderlag och ersättningsmodell för service 
föreslås uppdatering av stycket om service i riktlinjen, sida 16-18. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Riktlinjen uppdateras i stycket om serviceinsatser på sidorna 16-18 samt sidan 
15 om ledsagning vårdinrättning.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Reservation
Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.
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§ 50 Inkomna klagomål
Handläggare: Patrik Jonsson

Ärendebeskrivning
Programdirektör Patrik Jonsson redogör för inkomna klagomål. 

Beslutsunderlag
Inkomna klagomål

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 51 Information om Berggården
Handläggare: Michael Backman, Hanna Näsholm

Ärendebeskrivning
Information från Myndighetsverksamheten om den pågående 
utredningen gällande Berggården.

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 52 Nytt minimibelopp inom vård- och omsorg 2022 - 
Beslut
Ärendenummer: Sov 236/2022
Handläggare: Patrik Jonsson

Ärendebeskrivning
Programnämnden beslutade den 2 december 2021 om att fastställa nya avgifter 
inom vård och omsorg. 
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En av de fastställda avgifterna avsåg minimibeloppet vilket beslutades till 5 452 
kronor för ensamboende och 4 607 kronor för sammanboende.  

Beräkningen av minimibeloppet i förbehållsbeloppet regleras i 8 kap. 7 § 
Socialtjänstlagen. Genom ett riksdagsbeslut så ändrades beräkningsgrunden för 
förbehållsbeloppet i slutet av december. 

Därmed behöver en höjning av minimibeloppet ske från det tidigare beslutade 
5452 kr till 5653 kr för ensamboende och 4607 kr till 4707 kr för var och en av 
sammanlevande makar och sambor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 22-03-23
Nytt minimibelopp inom vård och omsorg från och med 1 mars 2022. 
Nya avgifter inom vård och omsorg 2022 SoV 722/2021 
Bilaga nya avgifter och kostpriser 2022 

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd: 

- Minimibeloppet i förbehållsbeloppen för ensamstående äldre än 65 år och 
sammanboende makar/sambor äldre än 65 år höjs till 5653 kr respektive 4707 
kr.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 53 Programdirektörens information
Handläggare: Patrik Jonsson

Ärendebeskrivning
Information från Programdirektör Patrik Jonsson om kommunens arbete med
flyktingmottagandet. Man arbetar just nu med att bedöma hur många boende
man behöver. Civilsamhällets engagemang är stort och frågan vart detta ska
samordnas pågår. Örebro har tagit emot ca 300 personer från Ukraina i
dagsläget. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag:

- Informationen tas till protokollet.
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§ 54 Ordförandens information
Handläggare: Marie Brorson

Ärendebeskrivning
Information om heldag på en kommande nämnd.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Informationen tas till protokollet.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 55 Anmälan av beslut enligt delegation
Ärendenummer: Sov 102/2022

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 11 mars 2022. 

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

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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§ 56 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

Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:

- Anmälan tas till protokollet.

Beslut
Programnämnd social välfärd beslutar:

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 57 Svar på övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson

Ärendebeskrivning
Johanna Reimfelts (L) fråga besvarades under programdirektörens information.
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Särskilt yttrande

Ärende: Årsberättelse 2021

Ärendenummer: SOV 8/2022 Programnämnd Sov
Örebro kommun
2022-03-24

En oansvarig politik från Socialdemokraterna

Örebromoderaterna vill se till att kommunens kärnuppdrag prioriteras och att vi blir 
mer kostnadseffektiva i våra åtaganden. Resurser behöver frigöras till kommunens 
kärnuppdrag och det då måste vi också ifrågasätta och ompröva olika åtaganden i 
kommunen. För att åstadkomma detta behöver hela kommunen bli mer kostnads- och 
resurseffektiv, särskilt när det gäller åtaganden utöver det kommunala kärnuppdraget.  

Den årsberättelse som presenteras för nämnden visar att Programområde social 
välfärd har en negativ avvikelse mot budget på -2 mnkr, men borträknat Covid-19 
effekterna uppgår avvikelse på ca -35 miljoner kronor.

Det innebär i realiteten att Programområdet inte lyckat reformera sin verksamhet i 
grunden, lägg därtill att driftsnämnderna befriats från effektiviseringskrav. Den 
demografiska utvecklingen kräver att resurser frigörs och prioriteras, två viktiga delar 
där Socialdemokraterna återkommande misslyckats.

Med Moderaternas politiska prioriteringar hade årsberättelsen sett annorlunda ut. 

Då årsberättelsen är ett dokument som beskriver utfallet för året väljer vi moderater 
att bifalla förslaget till beslut.

För Moderaternas grupp i programnämnd social välfärd 

Emelie Jaxell (M)
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Tilläggsyrkande 

Ärende numer: Sov 93/2021

”Patientsäkerhetsberättelsen”  

Patientsäkerhetsberättelsen pekar på omfattande brister var av en del av dessa brister inte är 
nya. Rapporten lyfter bland annat fram brister i det systematiska patientsäkerhetsarbete inom 
Örebro kommun, vilket är allvarligt. Detta har gjorts flera år i rad utan att tillräckliga 
förändringar har gjorts. 

Patientsäkerhetsberättelsen pekar på att det finns en ökad insikt och medvetenhet om att 
ansvaret kring sjukvård är fördelat på fler än enbart legitimerad sjukvårdspersonal. Detta är 
bra men dock saknas fortfarande samsyn kring rutiner och hur omvårdnadspersonal ska arbeta 
i ett multiprofessionellt teamarbete. Det måste också finnas samma förutsättningar att 
samarbeta oavsett om utföraren är kommunal eller extern utförare. Detta behöver utredas 
vidare. 

Det finns flera stora brister som kräver ett omfattande arbete som tyvärr inte har prioriterats i 
tillräckligt hög utsträckning. För Liberalerna och Moderaterna är det tydligt att Örebro 
kommun brister i det systematiska kvalitetsarbetet och att mer omfattande arbeta måste ske än 
det som redan görs. Akuta risker behöver tydligt identifieras och kopplas till en åtgärdsplan.  

Med detta som bakgrund yrkar Liberalerna och Moderaterna på att 

Att Funktionsstödsnämnden, hemvårdsnämnden och vårdboendenämnden ges i 
uppdrag att återkomma med en prioritetsplan på identifierade risker inom patientsäkerheten. 

  

Om detta förslag faller är detta tillika en reservation till förmån för det egna yrkandet. 

Johanna Reimfelt, Liberalerna. Anders Brandèn, Moderaterna 
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