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Socialnämnden 
 

Datum: 2023-05-25 
Tid: 09:00–16:00  
Plats: Jätten, Ribbingsgatan 1-3 
 
Ledamöter 
Carl-Johan Wase (M) ordförande 
Carina Toro Hartman (S) 1:e vice ordförande  
Erik Sjöberg (L) 2:e vice ordförande 
Bo Fredriksson (S)  
Carola Johansson (S) 
Alexander Berggren (S) 
Caroline Åkesson (S) 
Ameer Sachet (S) 
Monica Skålberg (M) 
Peter Andersson (M) 
Anabel Falkenström (C) 
Gunnar Bystedt (C) 
Krister Rickardsson (SD) 
Helen Berglind (SD) 
Elenor Sollerman (KD) 
Ewa Lindén (V)  
Peter Springare (ÖrP) 
 
Ersättare 
Elin Brorson (S)  
Jan-Eric Norman (S) 
Matilda Brikell (S) 
Mats Bengtsson (S) 
Elsa Lappalainen (M)  
Stefan Almgren (M)  
Annbrith Wiman (C) 
Pär Ljungvall (SD) 
Carina Johansson (L) 
Monica Lindström (KD) 
Jaber Fawaz (V) 
 
Anmäl förhinder till ordförande, 073-18 183 51, carl-johan.wase@orebro.se 
 
Välkommen! 
Carl-Johan Wase 
 
Majoritetens gruppmöte 
Måndagen den 22 maj kl. 15.00-17.00, Ringgatan 32, Dahlian  
Torsdagen den 25 maj kl. 08.00-09.00, Ribbingsg. 1–3, Oscaria 
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1 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. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

- Dagordningen fastställs. 

 

2 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Helén Berglind (SD) med Elenor Sollerman (KD) som ersättare, föreslås 
justera dagens protokoll. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar: 

- Helén Berglind (SD) med Elenor Sollerman (KD) som ersättare, utses att 
justera dagens protokoll. 

 

3 Anmälan om jäv 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella 
jävssituationer i samband med behandling av dagens sammanträde. 
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4 Delårsrapport med prognos 1 2023 
Ärendenummer: Soc 614/2023 
Handläggare: Marie Worge, Cindy Arain Cicek, Peter Bodelsson 

Ärendebeskrivning 
Delårsrapport med prognos 1 syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet 
efter årets fyra första månader samt en första ekonomisk prognos för helåret 
2023. 

Socialnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde säkerställa att 
grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs, bidra till kommunens 
strategiska utveckling, arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av 
kommunens verksamhet samt upprätthålla god ekonomisk hushållning. 

Verksamheten ska genomföra sitt grunduppdrag med god kvalitét och 
rättssäkerhet samt utveckla verksamheten mot de nämndmål Socialnämnden 
fastslagit för 2023, inom ramen för de strategiska mål som satts upp i ÖSB. För 
att göra detta har verksamheterna ekonomiska och personella resurser som ska 
användas på ett effektivt sätt. 

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 första ekonomiska prognosen för 2023 visar ett förväntat underskott på 
81,8 mnkr. Nämndens verksamheter i egen drift, exklusive ensamkommande 
barn och unga, väntas redovisa ett underskott på 1,9 mnkr. Verksamheten för 
ensamkommande barn och unga väntas ha ett litet överskott på 0,2 mnkr vid 
året slut medan verksamheten externa köp prognosticerar ett underskott på 
80,1 mnkr mot budget. Nämnden har fått en ramkompensation under våren på 
9,9 mnkr för indexuppräkning av externa köp samt 0,4 mnkr för bidrag och 
avtal. 

Beslutsunderlag 
- Delårsrapport med prognos 1 2023, 2023-05-16 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden: 

1. Socialnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 1 för 2023. 
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 
3. I syfte att säkerställa en ekonomi i balans får förvaltningen i uppdrag 

att vidta åtgärder i enlighet med Bilaga 1, Beslutade åtgärder. Beslutade 
och vidtagna åtgärder ska löpande följas upp under året. 
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5 Ställningstagande avseende Socialnämndens eget 
utförande, Insatser till vuxna - beslut 
Ärendenummer: Soc 617/2022 
Handläggare: Johanna Viberg, Marie Worge 

Ärendebeskrivning 
Inom ramen för uppdraget Identifiera insatser från Socialnämnden som kan utföras i 
kommunal respektive extern regi, har Socialnämnden tidigare antagit Riktlinje för 
bistånd enligt socialtjänstlagen - Individ- och familjeomsorg, vuxna, samt aktuella 
Förvaltningschefer fastställt Socialnämndens eget utförande - Insatser till vuxna. 

Utifrån detta samt analys av registerdata föreslår förvaltningarna nu att 
nämnden ska besluta om en rad ställningstaganden, avseende volymandelar och 
principer för utveckling av nämndens eget utförande inom vuxenområdet. 

Socialnämnden beslutade den 25 augusti 2022 och den 22 september 2022 att 
bordlägga ärendet. Socialnämnden beslutade den 27 april 2023 att återremittera 
ärendet med motiveringen att förvaltningen får i uppdrag att framarbeta ett 
nytt förslag till beslut där procentsatser inte återfinns. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2023-05-08 
- Förslag till ställningstagande avseende Socialnämndens eget utförande, 
Insatser till vuxna, 2022-06-09/2023-05-08 
- Riktlinje för bistånd enligt socialtjänstlagen - Individ- och familjeomsorg, vuxna, antagen 
av Socialnämnden 2021-11-28 
- Socialnämndens eget utförande - Insatser till vuxna, fastställd av förvaltningschef FSI 
och biträdande förvaltningschef KSF, Myndighetsverksamheten IFO 2022-05-
27 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden: 

1. Socialnämnden ska utöka antalet interna boendeplatser för vuxna 
med missbruksproblematik, jämfört med 2021. 

2. Socialnämnden ska möjliggöra att öppenvårdsinsatser till vuxna med 
missbruk verkställs inom nämndens eget utförande, om individens 
behov inte har en specifik karaktär eller av annat skäl bäst tillgodoses 
av en specifik utförare. 

3. Socialnämnden ska inom missbruksområdet utveckla 
insatskombinationer, exempelvis öppenvård och boende för olika 
åldrar och nivåer av egen förmåga. Detta ska ske i samverkan med 
Region Örebro län i syfte att förbereda förväntad förändring i 
lagstiftning. 

4. Socialnämnden ska möjliggöra att öppenvårdsinsatser till vuxna med 
annan primär problematik än missbruk verkställs inom nämndens 
eget utförande, om individens behov inte har en specifik karaktär eller 
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av annat skäl bäst tillgodoses av en specifik utförare, exempelvis 
öppenvård i samband med boendeinsats på annan ort. 

5. Socialnämnden ska inte bedriva HVB-vård för vuxna inom nämndes 
eget utförande. 

6. Socialnämnden ska prioritera att använda egna familjehem till barn 
och ungdomar. 
 

6 Svar på övrig fråga från Carina Johansson (L) gällande 
ett IVO-beslut 
Ärendenummer: Soc 651/2023 
Handläggare: Urban Svensson 

Ärendebeskrivning 
Carina Johansson (L) anmälde en övrig fråga gällande ett IVO-beslut på 
Socialnämndens sammanträde den 16 februari 2023. Hur görs 
bakgrundskontroller vid anställning vid exempelvis internt HVB? 

Verksamhetschef Urban Svensson besvarar frågan.  

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

 

7 Svar på övrig fråga från Erik Sjöberg (L) gällande 
suicidprevention 
Ärendenummer: Soc 650/2023 
Handläggare: Johanna Bernström Högblom, Åsa Leandersson 

Ärendebeskrivning 
Erik Sjöberg (L) anmälde en övrig fråga övrig fråga gällande suicidprevention 
på Socialnämndens sammanträde den 23 mars 2023. Erik önskade att nämnden 
får en redovisning om hur Örebro kommun arbetar för att förebygga suicid. 

Ordförande Carl-Johan Wase svarade att det ska föredras på ett 
nämndsammanträde.  

Johanna Bernström Högblom, Regional samordnare för suicidprevention 
Örebro län, och Åsa Leandersson, Strategisk planerare inom folkhälsa på Örebro 
kommun, informerar om arbetet med suicidprevention.  

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  
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8 Verksamhetspresentation - Område barn 
Ärendenummer: Soc 584/2023 
Handläggare: Cedric Andersson, Anna-Karin Adolfsson 

Ärendebeskrivning 
Cedric Andersson, enhetschef för Öppenvård barn, och Anna-Karin 
Adolfsson, enhetschef för Utredningsenhet barn, ger en övergripande 
presentation om insatser som tillhandahålls inom området barn.  

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

9 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2023 
Ärendenummer: Soc 509/2023 
Handläggare: Ronja Sveder 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden är som beslutande nämnd skyldig att till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) och Stadsrevisionen kvartalsvis rapportera de beslut om 
bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre 
månader, eller där avbrott i verkställigheten varat längre än tre månader. 
Socialnämnden ska också anmäla när sådana beslut har verkställts. Vidare ska 
nämnden lämna in en statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej 
verkställda beslut varje kvartal. 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. 

För det första kvartalet 2023 minskade nämndens totala antal rapporterade 
beslut till sju stycken. Vid kvartalets slut var ett beslut fortsatt ej verkställt. 

Beslutsunderlag 
- Socialnämndens rapport till Stadsrevisionen över ej verkställda SoL-beslut 
rapporterade kvartal 1, 2023 
- Socialnämndens statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda 
SoL-beslut rapporterade kvartal 1, 2023 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden: 

1. Socialnämnden överlämnar statistikrapport till kommunfullmäktige 
enligt 16 kap. 6 h § SoL. 

2. Socialnämnden överlämnar rapport och anmälan till Stadsrevisionen 
enligt 16 kap. 6 f och 6 g §§ SoL. 
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10 Maria Ungdom - Beslut 
Ärendenummer: Soc 601/2023 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Maria Ungdom-mottagningen i Örebro hjälper människor i åldern 13 - 25 år 
som har alkohol- eller drogproblem, genom att tillhandahålla lätt tillgänglig, 
effektiv, behandling och vård. Det krävs inget biståndsbeslut eller remiss för att 
kontakta Maria Ungdom Örebro som drivs gemensamt av Region Örebro län 
och Örebro kommun. För att skapa samsyn har parterna tillsammans utarbetat 
en beskrivning av verksamheten. 
 
Samverkansavtalet reglerar vad parterna åtar sig att utföra. Det nya avtalet ska 
ersätta det befintliga som gällt från 2020-01-01. Enligt det nya 
samverkansavtalet ska verksamheten ha en gemensam ledningsgrupp, tydligare 
uppföljning och ett länsperspektiv. Chefsgruppen för samverkan mellan 
Region Örebro län och länets kommuner har redan tidigare beslutat att 
finansiera tjänster i de olika länsdelarna som ska vara kopplade till Mottagning 
psykisk ohälsa, barn och unga (MPO) som ska ha sin bas på Maria ungdom i 
Örebro. 

Ärendet bereddes på Socialnämndens sammanträde 2023-04-27. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2023-05-03 
- Samverkansavtal avseende Maria ungdom, Örebro, 2023-04-28 
- Verksamhetsbeskrivning Maria ungdom Örebro, 2023-04-28 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden: 

- Förslag till samverkansavtal mellan Region Örebro län och Örebro kommun 
avseende Maria ungdom, Örebro, godkänns. 

 

11 Tillägg av delegat i delegationsordningen  och nya 
förordnanden i den kompletterande beslutanderätten  
Ärendenummer: Soc 5/2023 

Ärendebeskrivning 
1. Eftergift av ersättning för placerat barn, delegationsordning 

Beslut om eftergift för förälder att bidra till kommunens kostnader vid vård av 
barn i ett annat hem än det egna är i dag delegerat till administratör vid 
Administrativa enheten. Utifrån tillfällig arbetsanhopning för administratör 
föreslås att planerare Eva Cading ges delegation om eftergift från och med den 
29 maj 2023 till och med den 31 december 2023. 
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2. Polisanmälan av brott, delegationsordning 

Beslut att polisanmäla brott som riktar sig mot underåriga är delegerat till 
gruppledare. 

Socialjouren har inte alltid en gruppledare i tjänst. Förslaget är att delegation 
ges till socialsekreterare med minst 2 års tjänstgöring som arbetar på 
Socialjouren. Detta då det under jourtid kan finnas behov av att polisanmäla en 
händelse. 

  

3. Handräckning av Polismyndighet, kompletterande 
beslutanderätt 

Beslut att begära handräckning av Polismyndigheten för att genomföra beslut 
om vård eller omhändertagande kan i beslut av nämnden förordnas till ledamot 
eller tjänsteman, 43 § andra punkten LVU. 

Enhetscheferna Anna Andersson och Ingela Widner och gruppledare Åsa 
Larsson har avslutat sina anställningar, varför deras förordnanden ska 
återkallas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2023-05-12 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden: 

- Anta förslag till tillägg i delegationsordning för Socialnämnden samt 
ändringar i den kompletterande beslutanderätten. 

 

12 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Soc 694/2023 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits med stöd av delegation under perioden 18 
april - 14 maj 2023: 
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Protokoll Socialnämndens sociala utskott och individutskott 
- Rekrytering 
- Hemvärnsprövning 
- Personuppgiftsincident 
- Begäran och radering enligt GDPR 
- Avtal 
- Lex Sarah 
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- Attestförteckning  

Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2023-
04-18 - 2023-05-14. 
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2023-
04-18 - 2023-05-14. 
- Protokoll från Socialnämndens individutskott 2023-04-20, 2023-04-26, 2023-
05-03 och 2023-05-11.  
- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2023-04-
18 - 2023-05-14. 
- Attestkomplettering, april 2023 (Soc 1335/2022).  

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

  

13 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 695/2023 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslutsunderlag 
- Samverkansprotokoll - Område Individ- och familjeomsorg, 2023-04-13 (Soc 
317/2023) 
- Protokollsutdrag, "Årsredovisning Örebro kommun 2022", 
Kommunfullmäktige, 2023-04-18 (Soc 653/2023) 
Verksamhetsberättelse 2022 - EKSAM - Ideell Förening för Ekonomisk 
Samverkan i Örebro (Soc 708/2023) 
Årsbokslut 2022 - EKSAM - Ideell Förening för Ekonomisk Samverkan i 
Örebro (Soc 708/2023) 
Balansrapport 2022 - EKSAM - Ideell Förening för Ekonomisk Samverkan i 
Örebro (Soc 708/2023) 
Resultatrapport 2023 - EKSAM - Ideell Förening för Ekonomisk Samverkan i 
Örebro (Soc 708/2023) 
Rapport 2022 - EKSAM - Ideell Förening för Ekonomisk Samverkan i Örebro 
(Soc 708/2023) 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden: 

- Anmälan läggs till handlingarna.  
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14 Områdeschefen informerar 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Områdeschef Johanna Viberg och informerar nämnden relevant information 
om vad som hänt sedan förra sammanträdet.   

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

  

15 Ordförande informerar 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Carl-Johan Wase (M) informerar nämnden relevant information 
om vad som hänt sedan förra sammanträdet.   

- Fördjupning i Socialnämndens ekonomi på nämnden i oktober.  

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

 

16 Individärenden  

Ärendebeskrivning 
Individärenden finns i separat ärendelista. 
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