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Socialnämnden 
 
Datum: 2022-04-21 
Tid: 09:00–15:15 
Plats: Jätten, Ribbingsgatan 1-3 
 
Närvarande ledamöter 
Sara Maxe (KD) 
Carl-Johan Wase (M) 
Lars-Göran Hallenius (S) 
Britten Uhlin (S) 
Jan-Eric Norman (S) 
Annika Tholster (C) 
Anabel Falkenström (C) 
Louise Ornell (V) 
Peter Andersson (M) 
Christer Johansson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Caroline Åkesson (S) ersätter Carina Toro Hartman (S) 
Fredrik Thano (S) ersätter Carola Johansson (L) 
Yvonne Käll (M) ersätter Monica Skålberg (M) 
Carina Johansson (L) ersätter Ewa Leitzler (M) 
 
Närvarande ersättare 
Per Danielsson (KD) 
Ewa Lindén (V) 
 
Övriga 
Ann-Catrin Svantes Ohlson Bitr. förvaltningschef 
Johanna Viberg Förvaltningschef 
Mats Brantsberg Bitr. förvaltningschef 
Elin Pålsson Nämndsekreterare 
Frida Adolfsson Nämndsekreterare 
Therese Östling Planerare 
Anna-Karin Adolfsson Enhetschef 
Cindy Arain Cicek Ekonom 
Lena Ljungsten Upphandlare 
Jenny Åkerström Placeringssamordnare 
Lena Mantler Verksamhetschef 
Urban Svensson Verksamhetschef 
Sofia Byström Gruppledare 
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Johanna Sollerman Brottförebyggande strateg 
 
Paragraf 43–55 
 
 
 
 
Elin Pålsson, sekreterare 
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Sara Maxe (KD), ordförande 
 
 
 
 
Peter Andersson (M), justerare  
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§ 43 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. 

- Personärendena 12-25 (§§ 209-222) har tillkommit till ärendelistan. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 44 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Peter Andersson (M), med Carina Johansson (L) som ersättare, föreslås justera 
dagens protokoll. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Peter Andersson (M), med Carina Johansson (L) som ersättare, utses att 
justera dagens protokoll. 

 

§ 45 Anmälan om jäv 
Handläggare: Ordförande 

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

Carina Johansson (L) anmäler jäv i personärende 13-17 (§§ 210-214). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 
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§ 46 Inriktningsbeslut om avtalssamverkan för 
familjerättsverksamhet  
Ärendenummer: Soc 644/2021 
Handläggare: Therese Östling, Anna-Karin Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Socialnämnden fattar ett 
inriktningsbeslut om att erbjuda familjerättsverksamhet till länets kommuner 
genom avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen. Följande delar 
föreslås att ingå i ett sådant paket:  

-       Daglig telefonrådgivning 
-       Faderskaps- och föräldraskapsutredningar 
-       Utredningar om medgivande för internationell adoption 
-       Adoptionsyttranden till domstol 
-       Uppföljning efter genomförd adoption 
-       Informationssamtal 
-       Avtal kring vårdnad boende och umgänge 
-       Snabbupplysningar 
-       Vårdnads- boende- och umgängesutredningar 
-       Namnärenden 
-       Passärenden 
  

Kostnader för familjerättsverksamheten i en avtalssamverkan med 8 övriga 
kommuner beräknas uppgå till totalt drygt 15 000 tkr. Utökningen ska täckas 
genom intäkter från de deltagande kommunerna.  

Kostnaderna har fördelats utifrån invånarantalet. 

Beslutsunderlag 
- Kortfattade rättsliga utgångspunkter gällande avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 
§ kommunallagen gällande familjerätt, daterad 2022-02-10 
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2022-03-18 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen ger följande förslag till Socialnämnden 

1. Socialnämnden i Örebro kommun erbjuder länets kommuner 
avtalssamverkan angående familjerättsverksamhet, enligt 9 kap. 37 § 
kommunallagen. 

2. De kostnader som förändringen medför ska bekostas genom intäkter 
från de deltagande kommunerna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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§ 47 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Soc 135/2022 
Handläggare: Cindy Arain Cicek 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Cindy Arain Cicek informerar nämnden om den ekonomiska 
månadsrapporten för mars. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk månadsrapport, 2022-04-11 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 48 Justering budgetram Bryggan 
Ärendenummer: Soc 332/2022 
Handläggare: Cindy Arain Cicek 

Ärendebeskrivning 
Ärendet innefattar ombudgetering för ”Bryggan” inom 
myndighetsverksamheten mellan Programnämnd barn och utbildning och 
Programnämnd social välfärd. Socialnämnden tilldelas 230 tkr för vidare 
budgetering. 

Beslutsunderlag 
 - Tjänsteskrivelse, 2022-04-06 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Ramjustering för Socialnämnden fastställs. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 49 Tankar och reflektioner, Sputniks 
uppmärksamhetsvecka 
Handläggare: Sara Maxe 

Ärendebeskrivning 
Ledamöter som deltagit på föreläsning vid Sputniks uppmärksamhetsvecka 
delar tankar och reflektioner.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet.  

 

§ 50 Köp av extern vård och behandling; ang ramavtal 
och direktupphandling 
Handläggare: Lena Ljungsten, Jenny Åkerström 

Ärendebeskrivning 
Lena Ljungsten, upphandlare, och Jenny Åkerström, placeringssamordnare, 
informerar nämnden om arbetet med upphandling gällande extern vård och 
behandling.  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 51 Verksamhetspresentation - GVI  
Handläggare: Johanna Sollerman, Sofia Byström, Lena Mantler och Urban 
Svensson 

Ärendebeskrivning 
Information om Örebro kommuns arbete med GVI (Group Violence 
Intervention). GVI är en amerikansk metod som har använts framgångsrikt i 
bland annat Malmö. I Malmö kallades metoden för "Sluta skjut". Metoden 
används för att motverka våld i kriminella miljöer.  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Soc 425/2022 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits med stöd av delegation under perioden 8 
mars 2022 - 11 april 2022: 
 
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll 
- Rekrytering 
- Hemvärnsprövning 
- Begäran om överflytt av ärende från Örebro kommun 
- Attestkomplettering 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2022-
03-08 - 2022-04-11.  
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2022-
03-08 - 2022-04-11.  
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2022-03-10, 2022-03-23 och 
2022-03-31.  
- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2022-03-
08 - 2022-04-11.  
- Attestkomplettering, mars 2022 (Soc 1321/2021) 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 53 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 426/2022 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslutsunderlag 
- Remiss av promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU - 
Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU, 
2022-03-01 (Soc 278/2022) 
- Remisslista, 2022-03-01 (Soc 278/2022) 
- Samverkansprotokoll - Myndighetsverksamheten, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2022-03-10 (Ks 289/2022) 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, 2022-03-17 (Nf 
52/2022) 
- Samverkansprotokoll - Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-16 (Ks 71/2022) 
- Beslut från IVO, gällande tillsyn av Athena-gruppen (Soc 191/2022) 
- 2 Beslut från IVO, gällande tillsyn av OT-gruppen (Soc 277/2022)  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 54 Förvaltningscheferna informerar 
Handläggare: Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson, Mats Brantsberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg och biträdande förvaltningschefer Ann-
Catrin Svantes Ohlson och Mats Brantsberg informerar nämnden relevant 
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.  

Johanna Viberg informerar från Förvaltningen för sociala insatser: 
- Situationen runt Covid-19; pandemin finns fortsatt men läget är relativt lugnt. 
Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten fortsätter att följas. 
- Upploppet kring demonstrationen i Sveaparken. Identifierade vilka 
verksamheter som fanns i närområdet och säkrade upp för individer och 
personal inom verksamheterna. 
 
Ann-Catrin Svantes Ohlson informerar från Myndighetsverksamheten: 
- Situationen avseende flyktingmottagandet av personer från Ukraina. 
  

Mats Brantsberg informerar från Verksamheten för stödjande och 
förebyggande arbete: 
- Läget är lugnt inom verksamheten och det rullar på. 
- Fältassistenternas situation runt upploppet i samband med demonstrationen 
vid Sveaparken. 
- Statsbidraget för stöd till utsatta områden för att förhindra att unga hamnar i 
kriminalitet. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om årets bidrag och prioritering 
av aktiviteter. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 55 Ordförande informerar 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Sara Maxe (KD) informerar nämnden relevant information om 
vad som hänt sedan förra sammanträdet. 

- Informerar om att ledamöterna ska se över hur de kan delta vid 
Utskotten under sommar 2022, för att kunna säkerställa att Utskotten är 
beslutsföra under sommaren 2022.  
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Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt ordförandes förslag.
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