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Socialnämnden 
 
Datum: 2021-09-23 
Tid: 09:00–14:10 
Plats: Jätten, Ribbingsgatan 1-3 
 
Närvarande ledamöter 
Carina Toro Hartman (S) 
Sara Maxe (KD) 
Carl-Johan Wase (M) 
Lars-Göran Hallenius (S) 
Carola Johansson (S) 
Britten Uhlin (S) 
Annika Tholster (C) 
Anabel Falkenström (C) §§ 96-104 
Louise Ornell (V) §§ 96-107 
Christer Johansson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Jan-Eric Norman (S) ersätter Evariste Nkurikiye (S) 
Caroline Åkesson (S) ersätter Anabel Falkenström (C) §§ 

105-109  
Daniel Ryttar (C) ersätter Ewa Leitzler (M) 
Ewa Lindén (V) ersätter Louise Ornell (V) §§ 108-109 
Yvonne Käll (M)  ersätter Argjira Morina (M) 
Carina Johansson (L) ersätter Monica Skålberg (M) 
 
Övriga 
Per Danielsson (KD)                   Ersättare, deltar på distans 
Ann-Catrin Svantes Ohlson Bitr. förvaltningschef 
Johanna Viberg Förvaltningschef 
Mats Brantsberg Bitr. förvaltningschef 
Kristin Abrahamsson Nämndadministratör 
Elin Pålsson Nämndsekreterare 
Marie Worge Planerare 
Lena Segerberg Ekonom 
Yvonne Haneskog Processledare 
Hanna Rapp Andersson Gruppledare 
Anna-Karin Adolfsson Enhetschef 
Emma Filby Kurator 
Anna Andersson Enhetschef 
Therese Östling Planerare 



ÖREBRO Protokoll  
 

  2 (14) 
 

 
Paragraf 96–109 
 
 
Kristin Abrahamsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Carina Toro Hartman (S), ordförande 
 
 
 
David Larsson (SD), justerare  
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§ 96 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Socialnämnden öppnat. 
Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka som 
tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara 
beslutsför. 

Ordförande ger nämnden möjlighet att anmäla övriga ärenden till 
dagordningen. 

Personärende 12 (§ 243) har tillkommit. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 97 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
David Larsson (SD), med Carl-Johan Wase (M) som ersättare, föreslås justera 
dagens protokoll. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- David Larsson (SD), med Carl-Johan Wase (M) som ersättare, utses att 
justera dagens protokoll. 

 

§ 98 Anmälan om jäv 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella 
jävssituationer i samband med behandling av dagens sammanträde. 

Daniel Ryttar (C) anmäler jäv i personärendena 5-6 (§§ 236-237).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 
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§ 99 Delårsrapport med prognos 2 2021 
Ärendenummer: Soc 741/2021 
Handläggare: Marie Worge, Lena Segerberg 

Ärendebeskrivning 
Delårsrapport med prognos 2 syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet 
efter årets åtta första månader samt en ekonomisk prognos för helåret. 

Socialnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde säkerställa att 
grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs, bidra till utveckling inom 
Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB), arbeta 
med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet samt 
upprätthålla god ekonomisk hushållning. 

Verksamheten ska utvecklas för att ge effekt inom de målområden som satts 
upp i ÖSB. Det sker genom åtaganden fastlagda i Verksamhetsplan med 
budget samt genom arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. 
Flera av åtagandena arbetas med enligt plan, medan andra ännu inte påbörjats. 

Till sitt förfogande har verksamheterna ekonomiska och personella resurser 
som ska användas på ett effektivt sätt, samt stöd- och behandlingsresurser i 
form av olika insatser och verksamheter till enskilda och grupper av 
medborgare. 

Tillsammans bidrar resurserna till kommunens mål om en långsiktig och 
hållbar ekonomi. Detta kräver bland annat att nämnden är en attraktiv 
arbetsgivare, bidrar till att kommunens lokaler nyttjas på ett effektivt sätt, samt 
med hjälp av digitalisering och annan kvalitetsutveckling utvecklar sin 
verksamhet. 

Den ekonomiska prognosen efter augusti 2021 visar ett underskott på 15,2 
mnkr. Nämndens verksamheter i egen drift, exklusive ensamkommande barn 
och unga, väntas redovisa ett överskott på 4,2 mnkr. Verksamheten för 
ensamkommande barn och unga väntas ha ett överskott på 1,2 mnkr vid året 
slut medan verksamheten externa köp prognosticerar ett underskott på 20,6 
mnkr mot budget. 

Nämndens verksamheter arbetar även under 2021 med de i Verksamhetsplan 
med budget 2020 beslutade effektiviseringsuppdragen, samt annat 
utvecklingsarbete för att uppfylla lagstiftningens krav och socialnämnden 
reglemente. 

Beslutsunderlag 
- Delårsrapport med prognos 2, 2021-09-16 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

1. Socialnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2021. 
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för 

vidare hantering. 
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Yrkande 
Sara Maxe (KD) yrkar på en ändring i Delårsrapport med prognos 2, på sida 14 
under rubriken 4.3.1 "Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom 
målområde 3", till följande: pågår även genom två projekt med stöd av TSI, 
(Skolverket/Socialstyrelsen) TABB samt TSI brottsförebyggande. 

Carl-Johan Wase (M) och Yvonne Käll (M) yrkar att få lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande Carina Toro Hartman (S) ställer Sara Maxes (KD) yrkande om 
ändring i Delårsrapport med prognos 2 under proposition och finner att 
Socialnämnden bifaller yrkandet. 

Därefter finner ordföranden att det finns endast ett förslag till beslut, det vill 
säga bifall till förvaltningarnas förslag och finner att Socialnämnden beslutar 
enligt detta. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Socialnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 

3. Carl-Johan Wase (M) och Yvonne Käll (M) får lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 
 
Christer Johansson (L) och Carina Johansson (L) deltar inte i beslutet. 
 

§ 100 Information om sociala investeringar 
Handläggare: Yvonne Haneskog 

Ärendebeskrivning 
Yvonne Haneskog, processledare för sociala investeringar, informerar 
nämnden om sociala investeringar – förändringar i processen och nuläge. 

Arbetet med sociala investeringar har pågått sedan 2013 och 
kommunledningen har ambition att sociala investeringar ska vara ett fortsatt 
verktyg för att klara kommunens utmaningar och prioriteringar. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 101 Information om umgängesbegränsning 
Handläggare: Hanna Rapp Andersson, Anna-Karin Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Information om principer kring umgängesbegränsning. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 102 Verksamhetspresentation - Hedersrelaterat våld och 
förtryck 
Handläggare: Emma Filbey, Anna Andersson 

Ärendebeskrivning 
Kurator Emma Filbey (Centrum mot våld i nära relation, CMV) och 
enhetschef Anna Andersson (Socialkontor Vivalla) informerar om 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 103 Information om Lex Sarah-ärenden 
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson 

Ärendebeskrivning 
Majoritetens ledamöter har inkommit med önskemål om att få information om 
Lex Sarah-ärenden, vilka ärenden som finns och hur de åtgärdas. 

På Socialnämndens sammanträde i oktober kommer en första föredragning om 
Lex Sarah-ärenden att hållas. Sedan kommer ärendet att presenteras med jämna 
mellanrum på nämndsammanträdena. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 104 Remiss - Konstpolicy för Örebro kommun  
Ärendenummer: Soc 756/2021 
Handläggare: Therese Östling 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har inbjudits att lämna synpunkter på förslag till konstpolicy 
för Örebro kommun. 

Målet med konstpolicyn är att formulera kommunens gemensamma mål, vilja, 
inriktning och arbetssätt för den offentliga konsten. Med konstpolicyn stärks 
1%-regelns ställning och utökas till att även säkerställa att konst kan placeras 
strategiskt över hela kommunen, samt på allmän platsmark, vilket i tidigare 
beslut inte omfattats. 

Ett förslag till remissvar har tagits fram av förvaltningarna. 

”Socialnämnden tillstyrker den föreslagna Konstpolicyn. Nämnden vill också 
framföra en önskan om att, när det är möjligt, främja konstnärer med lokal 
anknytning till Örebro.” 

Svaret ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 september. 

Beslutsunderlag 
Remissmissiv, daterat 2021-05-10 
Remiss – Konstpolicy för Örebro kommun 
Yttrande, daterat 2021-08-17 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Socialnämnden antar förslag till yttrande som sitt eget och översänder det till 
Kulturnämnden. 

Yrkande 
Carl-Johan Wase (M) och Yvonne Käll (M) yrkar att ärendet återremitteras 
med motiveringen att 1% regeln inte ska återfinnas i konstpolicyn utan istället 
bör omvärderas till att i stället omfatta en dialog mellan byggföretag, arkitekter 
och andre relevanta aktörer i syfte att uppnå en fortsatt fin men mer 
kostnadseffektiv utsmyckning. 

David Larsson (SD) yrkar bifall till Carl-Johan Wases (M) och Yvonne Källs 
(M) yrkande om återremiss. 

Proposition 
Ordförande Carina Toro Hartman (S) ställer först Carl-Johan Wase (M) och 
Yvonne Käll (M) yrkande om återremiss under proposition och finner 
att Socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningarnas förslag och att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
  
Christer Johansson (L) och Carina Johansson (L) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Carl-Johan Wase (M) och Yvonne Käll (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt yrkande om att återremittera ärendet. En skriftlig reservation 
biläggs protokollet. 

David Larsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Carl-Johan Wases (M) 
och Yvonne Källs (M) yrkande om återremiss. 

 

§ 105 Val av vice ordförande till Socialnämndens sociala 
utskott 2 

Ärendebeskrivning 
Anabel Falkenström (C) valdes 2021-04-22 till ordinarie ledamot i 
Socialnämndens sociala utskott 2. Förslaget är att Anabel Falkenström (C) väljs 
till vice ordförande i Socialnämndens sociala utskott 2. 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anabel Falkenström (C) väljs till vice ordförande i Socialnämndens sociala 
utskott 2. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anabel Falkenström (C) väljs till vice ordförande i Socialnämndens sociala 
utskott 2. 

 

§ 106 Anmälan av delegationsbeslut samt 
stickprovstagning 
Ärendenummer: Soc 991/2021 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut: 
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll 
- Rekrytering 
- Lex Sarah 
- Begäran om överflytt av ärende till Örebro kommun 
- Attestkomplettering 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2021-08-
17 t.o.m. 2021-09-13 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2021-08-19, 2021-08-31 
och 2021-09-09 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2021-
08-17 t.o.m. 2021-09-13 
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2021-
08-17 t.o.m. 2021-09-13 
- Attestkomplettering, augusti 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 
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Nämndens behandling 
Följande delegationsbeslut dras som stickprov att redovisas på nästa 
nämndsammanträde: 

Gruppledare Catharina Persmans beslut från 2021-08-19 om att LVM ej är 
tillämplig för individ född 1987. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 107 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 992/2021 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäls handlingar som inkommit och som bedömts relevanta för 
Socialnämnden att få kännedom om. 

Beslutsunderlag 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, 2021-08-19 (Nf 
536/2021) 
- Samverkansprotokoll - Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2021-06-21 och 2021-09-02 (Ks 47/2021) 
- Beslut från IVO gällande utredning Lex Maria, 2021-08-13 (Soc 445/2021) 
- Beslut från IVO gällande ej verkställt beslut, 2021-08-27 (Soc 74/2019) 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 108 Förvaltningscheferna informerar 
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson, Mats Brantsberg 

Ärendebeskrivning 
Biträdande förvaltningschefer Ann-Catrin Svantes Ohlson och Mats 
Brantsberg informerar nämnden relevant information om vad som hänt sedan 
förra sammanträdet. 
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Mats Brantsberg meddelar att Verksamheten för stödjande och förebyggande 
arbete rullar på bra. Verksamheten börjar återgå till det normala nästa vecka. 
Nästa vecka kommer familjecentralernas verksamhet att vara igång igen på 
samma sätt som innan Coronapandemin men självklart på ett säkert sätt. 

Mats Brantsberg informerar nämnden om förkortningen GVI (Group Violence 
Intervention) som fanns med i Delårsrapport med prognos 2. GVI är en 
amerikansk metod som har använts framgångsrikt i bland annat Malmö. I 
Malmö kallades metoden för "Sluta skjut". Örebro kommun och Polisområde 
Örebro har gemensamt uttryckt ambitionen att införa metoden GVI för att 
motverka våld i kriminella miljöer, och har fått stöd för detta hos 
Brottsförebyggande rådet och polisens nationella nivå. Hur arbetet ska 
genomföras i praktiken ska nu tas fram tillsammans med polisen. Arbetssättet 
planeras att komma på plats under 2022. 

Ann-Catrin Svantes Ohlson meddelar från Myndighetsverksamheten att det 
blir en succesiv återgång till arbetet från den 1 oktober. De möjligheter som 
digitaliseringen har inneburit kommer att tas tillvara. I mitten av oktober 
kommer det att komma centrala riktlinjer för distansarbete. Ett ökad 
samhälleligt bekymmer, som berör många inom Myndighetsverksamheten, är 
kravställande personer. I tisdags hölls en utbildning om hur personer med 
rättshaveristiskt beteende ska bemötas, för personal inom 
Myndighetsverksamheten. Det kommer att ses över huruvida utbildningen kan 
hållas för Socialnämndens ledamöter då ledamöterna har uttryckt ett sådant 
intresse. 

Ann-Catrin Svantes Ohlson informerar om att Förvaltningen för sociala 
insatser succesivt ställer tillbaka verksamheten från och med den 1 
oktober. Förvaltningsledningen har beslutat att avveckla den förhöjda 
beredskapsorganisationen som funnits under pandemin. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 109 Ordförande informerar 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Carina Toro Hartman (S) informerar nämnden relevant 
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet. 

Ordförande informerar om vilka personärenden som ska föredras på 
Socialnämnden och de sociala utskotten. 

De ledamöter som deltog på Barnrättsdagarna 2021, den 14 och den 15 
september, berättade om den digitala konferensen. 

Beslutsunderlag 
- Föredragningar av personärenden - Socialnämnden och Socialnämndens 
utskott 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt ordförandes förslag. 
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