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Kristin Abrahamsson, sekreterare
Digitalt justerat protokoll.

Carina Toro Hartman (S), ordförande

David Larsson (SD), justerare
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§ 12 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 16 (§ 51), 17 (§ § 52) samt 18 (§ 53) tillkommer.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Dagordningen fastställs.

§ 13 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.

§ 14 Anmälan om jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens sammanträde.
Stefan Almgren (C) anmäler jäv i personärende 13 (§ 48).
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Anmälan om jäv tas till protokollet.
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§ 15 Årsberättelse 2020 - beslut
Ärendenummer: Soc 1525/2020
Handläggare: Marie Worge, Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Socialnämndens Årsberättelse syftar till att redovisa resultatet av nämndernas
uppdrag och ekonomi för 2020. Rapporten innehåller även uppföljning och
analys av arbetet med de av Kommunfullmäktige beslutade målen i ÖSB 2020.
För att utveckla arbetet mot dessa mål har nämnden ekonomiska och
personella resurser som ska användas på ett effektivt sätt, samt stöd- och
behandlingsresurser i form av olika verksamheter.
För att resurserna ska bidra till kommunens mål om en långsiktig och hållbar
ekonomi krävs 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.
Det ekonomiska resultatet för 2020 visar ett underskott på 10,9 mnkr. Externa
vård- och behandlingskostnader visar ett underskott på 17,0 mnkr mot budget
där rabatt på dygnskostnader på SIS för ungdomar samt ett större belopp än
väntat för återsökning av insatser till kommunplacerade flyktingar minskade
underskottet med drygt 10 mnkr. Social-nämndens egna verksamheter
redovisar ett överskott på 7,5 mnkr. Myndighetsverksamhet, exklusive köp av
externa insatser, redovisar en positiv avvikelse mot budget på 4,7 mnkr,
Förebyggande 2,4 mnkr, Eget utförande 7,0 medan Övergripande och nämnd
redovisar ett förväntat underskott på 6,6 mnkr till följd av balansposten inom
personal som ska täckas av överskott inom övriga verksamheter.
Verksamheten för ensamkommande barn och unga har ett underskott på 1,4
mnkr.
Verksamheterna har arbetat med de i Verksamhetsplan med budget 2020
beslutade effektiviseringsuppdragen, samt annat utvecklingsarbete för att
uppfylla lagstiftningens krav och socialnämnden reglemente.
Såväl medborgares och som arbetsgivarens anpassningar till riktlinjer i
förhållande till Corona-pandemin har påverkat verksamheterna. En del
utvecklingsarbete i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen har
prioriterats ned till förmån för att säkerställa grunduppdraget.
Beslutsunderlag

- Årsberättelse 2020
- Powerpoint-presentation
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
1. Socialnämnden fastställer Årsberättelse 2020.
2. Socialnämnden tar informationen om ett underskott på 10,9 miljoner kronor
till protokollet.
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3. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Nämndens behandling

Carl-Johan Wase (M) ställer frågan: Varför är det svårt att rekrytera till
Socialförvaltningen?
Svaret blir att förvaltningarna inte upplever att så är fallet och att de kommer
att återkommer med en beskrivning.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningarnas förslag.
Christer Johansson (L), Louise Ornell (V), Ewa Lindén (V), Carl-Johan Wase
(M) och Argjira Morina (M) deltar inte i beslutet.

§ 16 Verksamhetsplan med budget 2021 - beslut
Ärendenummer: Soc 1399/2020
Handläggare: Marie Worge, Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Socialnämndens Verksamhetsplan med budget 2021 beskriver ambitionen,
utmaningarna och målsättningarna för nämndens verksamheter och utveckling
under 2020.
Socialnämndens utvecklingsarbete utgår från de Kommunfullmäktigemål som
fastställts i Övergripande strategier med budget. Under 2021 kommer
Socialnämndens utvecklingsinsatser inriktas på arbete för att säkerställa
strukturer för samverkan, och fortsätta arbetet för att möjliggöra en ekonomi i
balans med tilldelade medel.
Ärendet MBL-förhandlades den 8 februari 2021.
Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan med budget 2021
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Socialnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för kännedom.
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Yrkande

Carl-Johan Wase (M) och Argjira Morina (M) yrkar avslag på förvaltningarnas
förslag till förmån för Moderaternas förslag till budget.
Christer Johansson (L) yrkar avslag på förvaltningarnas förslag till förmån
för Liberalernas förslag till budget.
Louise Ornell (V) och Ewa Lindén (V) yrkar avslag på förvaltningarnas förslag
till förmån för Vänsterpartiets förslag till budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på förvaltningarnas förslag till förmån
för Sverigedemokraternas förslag till budget.
Proposition

Ordförande Carina Toro Hartman (S) finner att det finns fem förslag till
beslut, det vill säga förvaltningarnas förslag, samt Carl-Johan Wases (M),
Argjira Morinas (M), Christer Johanssons (L), Louise Ornells (V), Ewa Lindéns
(V), David Larssons (SD) yrkande om avslag på förvaltningarnas förslag till
förmån för respektive partis budgetförslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnämnden
beslutar enligt förvaltningarnas förslag.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningarnas förslag.
Reservation

Carl-Johan Wase (M) och Argjira Morina (M) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för Moderaternas eget förslag till budget. En skriftlig
reservation biläggs protokollet.
Christer Johansson (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån
för Liberalernas eget förslag till budget. En skriftlig reservation biläggs
protokollet.
Louise Ornell (V) och Ewa Lindén (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till
förmån för Vänsterpartiets eget förslag till budget. En skriftlig reservation
biläggs protokollet.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån
för Sverigedemokraternas eget förslag till budget. En skriftlig reservation
biläggs protokollet.
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§ 17 Tillägg och ändring i den kompletterande
beslutanderätten
Ärendenummer: Soc 46/2021
Ärendebeskrivning

Tillägg samt ändring behöver göras i den kompletterande beslutanderätten,
gällande beslut att begära handräckning av Polismyndigheten för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande.
En socialsekreterare har förordnats som gruppledare på Familjehem, inom
Familjehem och familjerätt, till och med den 31 augusti 2021. Förslaget är att
denne förordnas att fatta beslut enligt 43 § andra punkten LVU till och med
den 31 augusti 2021. Detta för att säkerställa att behörig beslutsfattare alltid
finns i tjänst på Familjehem.
Tre socialsekreterare som tjänstgör på Mottagningsgruppen tjänstgör även till
viss del på Socialjouren. Förslaget är därför att dessa förordnas att fatta beslut
enligt 43 § andra punkten LVU. Detta för att säkerställa att behörig
beslutsfattare alltid finns i tjänst på Socialjouren.
Slutligen föreslås nämnden återkalla ett förordnande att fatta beslut enligt 43 §
andra punkten LVU.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2021-01-12
Förslag till beslut

Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag till
Socialnämnden
- De föreslagna tilläggen och den föreslagna ändringen i den kompletterande
beslutanderätten antas.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag.

§ 18 Val av ledamot till utskott 3
Ärendenummer: Soc 174/2021
Handläggare: Kristin Abrahamsson
Ärendebeskrivning

Anabel Falkenström (C) har av Kommunfullmäktige valts till ersättare i
Socialnämnden efter Inger Ljung Ernstson (C).
Förslaget är att Anabel Falkenström (C) väljs till ordinarie ledamot i
Socialnämndens sociala utskott 3 efter Inger Ljung Ernstson (C).
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Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2020-02-08
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Anabel Falkenström (C) väljs till ordinarie ledamot i Socialnämndens sociala
utskott 3.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 19 Översyn av barnbostad för att säkerställa platsbehov
- information
Ärendenummer: Soc 161/2021
Handläggare: Linda Carlsson, Christina Berg
Ärendebeskrivning

Linda Carlsson, verksamhetsutvecklare på Kommunstyrelseförvaltningen tillika
uppdragsledare, informerar nämnden om resultaten av översynen som gjorts av
insatsen barnbostad. Syftet med uppdraget var att leverera en gemensam
samarbetsprocess med barnets bästa som utgångspunkt.
Beslutsunderlag

- Slutrapport, Översyn av barnbostad inom LSS för att säkerställa platsbehov,
2020-12-18 (Sov 780/2020)
- Powerpointpresentation
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 20 Information om situationen för hemlösa i Örebro
kommun
Handläggare: Johanna Viberg, Urban Svensson
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg och verksamhetschef Urban Svensson
informerar nämnden om situationen för hemlösa i Örebro kommun gällande
härbärgesverksamheten Gnistan.
I Nerikes Allahanda publicerades i början av februari en artikel som handlade
om att några män hade blivit avvisade när de hade sökt plats för natten på
härbärget Gnistan. Vid tillfället var det väldigt kallt ute.
Härbärgesverksamheten Gnistan har sedan april 2020 åtta platser och fram till
mitten av februari har totalt 12 personer avvisats. Vid 4 tillfällen har alla platser
varit fulla. Sedan v. 6 har härbärget Hjorten kunnat erbjuda tre platser för män
och sedan dess har ingen avvisas.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 21 Ställningstagande vaccination kopplat till arbetstid för
medarbetare i Örebro kommun (Covid-19)
Ärendenummer: Soc 241/2021
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson, Mats Brantsberg, Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro
kommun har redan tagit ställning till vad som gäller för de medarbetare som
arbetar inom och i anslutning till omsorgsboenden enligt
Folkhälsomyndighetens nationella plan.
Nästa steg är att ta ställning till hur Örebro kommun ska agera när den
allmänna vaccinationen kommer igång och på vilket sätt Örebro kommun
underlättar för medarbetarna att vaccinera sig.
Förslaget innebär att alla medarbetare inom Örebro kommun ska få möjlighet
att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras med tid
motsvarande en timme.
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Produktionsbortfallet, kostnaden för tiden som inte läggs på att skapa tjänster
och service till medborgarna, uppskattas att uppgå till 4,4 mnkr.
Kommunstyrelsen fattade den 9 februari följande beslut och rekommenderar
nu kommunens nämnder med arbetsgivaransvar att fatta ett likalydande beslut
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2021-02-11
- Kommundirektörens beslut Vaccination på arbetstid för personal (fas 1 och
fas 2), Coronaviruset, Covid-19. Ks 52/2021
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
1. Medarbetarna som har Socialnämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds att
vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan
störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras genom att vikarier
behöver kallas in.
2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med
tid mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till
och från vaccinationsplatsen utgår ej.
3. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 22 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovsdragning
Ärendenummer: Soc 199/2021
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB
- Ordförandebeslut
- Uppsägning av avtal
- Rekrytering
- Begäran om överflytt av ärende till Örebro kommun
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll
- Attestkomplettering
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- Hemvärnsprövning
Beslutsunderlag

- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2021-0113 t.o.m. 2021-02-10
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2021-01-14, 2021-01-25, 202101-28, 2021-02-04
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 202101-20 t.o.m. 2021-02-10
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 202101-20 t.o.m. 2021-02-10
- Attestkomplettering, januari 2021
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling

Följande delegationsbeslut dras som stickprov att redovisas på nästa
nämndsammanträde: Enhetschef Anna-Karin Adolfssons beslut från
den 21 januari 2021 om att utredningstid förlängs enligt 11 kapitlet 2 § 2 st SoL
för individ född 2013.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 23 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Soc 204/2021
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

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

- Samverkansprotokoll - Myndighetsverksamheten,
Kommunstyrelseförvaltningen, justerat, 2021-01-20 (Ks 89/2021)
- Samverkansprotokoll - Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete,
Kommunstyrelseförvaltningen, justerat, 2021-01-21 (Ks 47/2021)
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, justerat, 2021-01-14
(Nf 71/2021)
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Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 24 Förvaltningscheferna informerar
Handläggare: Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson, Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg samt biträdande förvaltningschefer AnnCatrin Svantes Ohlson och Mats Brantsberg informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Johanna Viberg informerar om att läget är stabilt i Förvaltningen för sociala
insatser gällande covid-19. För en vecka sedan uppmärksammades
förvaltningen på en situation gällande vaccination mot covid-19. Två chefer
fick erbjudande om restdoser. Det fanns vid tillfället ingen rutin gällande
restdoser men nu har regionen tagit fram en rutin. Enligt regionen får
inte restdoser slängas.
Ann-Catrin Svantes Ohlson meddelar att smittläget inom
Myndighetsverksamheten är fortsatt lågt.
Mats Brantsberg meddelar att läget är stabilt inom Verksamheten för stödjande
och förebyggande arbete och att ingen smittspridning förekommer bland
personalen. Gällande familjecentralens ombyggnation av lokaler i Varberga är
arbetet är uppskjutet på obestämd tid.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 25 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande Carina Toro Hartman (S) informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Ordförande informerar om en ny skrift från Verdandi "En socialtjänst för
människors bästa" samt om en tidningsartikel skriven av Jan Jönsson (L) "Nya
socialtjänstlagen ger inte utsatta barn det stöd de har rätt till". Dessa skickades
runt.
Ledamöterna i Socialnämnden fått ett mail från kontrakterade jourhem. Ett
möte kommer att anordnas där representanter från jourhemmen, ledamöter
från nämnden samt förvaltningsledningen deltar.
Tidsplanen till nämndsammanträdena kan ändras med kort varsel varför det är
viktigt för berörda att hålla sig uppdaterade via mailen.
Förslag till beslut

Ordförandens förslag till Socialnämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt ordförandes förslag.
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