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Socialnämnden 
 
Datum: 2021-04-22 
Tid: 09:00–12:35 
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) 
Evariste Nkurikiye (S) 
Annika Tholster (C) 
Louise Ornell (V) 
Argjira Morina (M) 
Christer Johansson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anabel Falkenström (C) ersätter Stefan Almgren (C) 
Carina Johansson (L) ersätter Monika Skålberg (M) 
 
Övriga 
Britten Uhlin (S) Ledamot, deltar på distans 
Amund Axelsson (S) Ersättare, deltar på distans 
Per Danielsson (KD) Ersättare, deltar på distans 
Ewa Lindén (V) Ersättare, deltar på distans 
Yvonne Käll (M) Ersättare, deltar på distans 
Johanna Viberg Förvaltningschef 
Kristin Abrahamsson Nämndadministratör 
Elin Pålsson Nämndsekreterare 
Lena Segerberg Ekonom 
Lena Mantler Verksamhetschef 
Urban Svensson Verksamhetschef 
Naemi Andersson Enhetschef 
Christina Berg Enhetschef 
Helena Hasslert Lokalstrateg 
Therese Östling Planerare 
Christian Cederhag Planerare 
 
Paragraf 41–55 
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Kristin Abrahamsson, sekreterare 
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Carina Toro Hartman (S), ordförande 
 
 
 
Argjira Morina (M), justerare 
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§ 41 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. 

Ärende 15, Val av ledamot och ersättare till Socialnämndens social utskott 2 
och 3, tillkommer. 

Personärenden 7-16 (§§ 95-104) tillkommer. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 42 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Argjira Morina (M), med David Larsson (SD) som ersättare, föreslås justera 
dagens protokoll. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Argjira Morina (M), med David Larsson (SD) som ersättare, utses att justera 
dagens protokoll. 

 

§ 43 Anmälan om jäv 
Handläggare: Ordförande 

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

Christer Johansson (L) anmäler jäv i personärende 5 (§ 93). 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 

 

§ 44 Ekonomisk månadsrapport  
Ärendenummer: Soc 248/2021 
Handläggare: Lena Segerberg 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Lena Segerberg informerar nämnden om den ekonomiska 
månadsrapporten för mars. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk månadsrapport mars 

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. 

 

§ 45 Ekonomi i balans 
Handläggare: Urban Svensson, Lena Mantler 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna Urban Svensson och Lena Mantler informerar om 
förvaltningarnas arbete med effektiviseringsåtgärder för att nå en ekonomi i 
balans. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Yrkande 
Carina Toro Hartman (S) yrkar på att bordlägga ärendet till Socialnämndens 
sammanträde den 17 juni 2021. 
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Proposition 
Ordförande Carina Toro Hartman (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 
det vill säga Carina Toro Hartmans (S) yrkande om att bordlägga ärendet till 
Socialnämndens sammanträde den 17 juni 2021 och att Socialnämnden 
beslutar enligt detta. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Ärendet bordläggs till Socialnämndens sammanträde 17 juni 2021. 

 

§ 46 Verksamhetspresentation - Multigruppens akutplatser 
Handläggare: Christina Berg, Naemi Andersson 

Ärendebeskrivning 
Christina Berg, enhetschef för utredningsenhet ungdom, och Naemi 
Andersson, enhetschef för hem för vård eller boende, informerar nämnden om 
Multigruppens akutplatser. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 47 Information om Lokal- och bostadsförsörjningsplanen 
Handläggare: Helena Hasslert 

Ärendebeskrivning 
Lokalstrateg Helena Hasslert informerar nämnden om årets revidering av 
Lokal- och bostadsförsörjningsplanen som Programnämnd social välfärd 
beslutar om i juni månad. Helena lyfter fram de lokalbehov som är beskrivna 
för verksamheterna inom Socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig infromation 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 48 Remiss - Brottsförebyggande och trygghetsskapande 
strategi för Örebro kommun (Ks 61/2021) 
Ärendenummer: Soc 159/2021 
Handläggare: Therese Östling 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ges möjlighet att yttra sig över det förslag som finns för strategi 
för det brottsförebyggande arbetet i Örebro kommun. Syftet med strategin är 
att visa riktningen för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i 
kommunen 2021 - 2026. Den samlar mycket av det arbete som redan görs, och 
påvisar vad som behöver kompletteras och utvecklas. 
Visionen i den föreslagna strategin är följande: 

Örebro kommun ska vara en trygg kommun med nollvision gällande 
brott, där ingen ska utsattas för brott eller begå brottsliga handlingar.  
Följande övergripande mål sätts upp: 
  

 Att Örebro kommuns brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 
arbete ska utgå från ett kunskapsbaserat arbetssätt där insatser och 
arbetsmetoder har en nära koppling till forskning och bästa tillgängliga 
kunskap 

  
 Att brottsförebyggande arbete i Örebro kommun ska omfatta och 

utveckla det social preventiva och situationellt brottsförebyggande 
arbetet samt att ha ett trygghetsskapande fokus. 

  
 Att arbetet sker under ständig utveckling och i samverkan internt inom 

kommunen samt externt med relevanta aktörer på lokal, regional och 
nationell nivå. 

  
Förvaltningarna har tagit fram förslag på yttrande från Socialnämndens sida. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-25 
- Remissvar, daterat 2021-04-06 
- Remissmissiv, daterat 2021-01-13 
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- Remissversion Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro Kommun, 
daterad 2021-01-15 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 
Kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Carl-Johan Wase (M) och Argira Morina (M) yrkar att Socialnämnden 
återremiterar ärendet till förvaltningen och att förvaltningen ges i uppdrag att 
beakta synpunkter i skriftligt yrkande i sitt remissvar. 

David Larsson (SD) yrkar bifall till Carl-Johan Wases (M) och Argira Morinas 
(M) yrkande. 

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

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

Reservation 
Carl-Johan Wase (M) och Argira Morina (M) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet till förmån för sitt egna yrkande. Reservationen biläggs protokollet. 

Christer Johnsson (L) och David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Carl-Johan Wases (M) och Argira Morinas (M) yrkande. 

 

§ 49 Ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 
Ärendenummer: Soc 415/2020 
Handläggare: Christian Cederhag 

Ärendebeskrivning 
Gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte blivit verkställda inom tre (3) 
månader, eller haft ett uppehåll i verkställigheten mer än tre månader, ska 
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Efter rapportering till 
IVO ska en sammanställning göras till Socialnämnden. Sammanställningen till 
nämnd avser fjärde kvartalet 2020. 
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Beslutsunderlag 
- Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 
- Statistikrapport SoL och LSS kvartal 4 2020 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 50 Svar på ledamotsinitiativ från Christer Johansson (L) 
om "öppen ingång" för människor som utsätts för våld i 
nära relation 
Ärendenummer: Soc 371/2021 

Ärendebeskrivning 
Christer Johansson (L) initierade vid nämndsammanträdet den 18 mars ett 
ärende till Socialnämnden om att uppdra åt förvaltningen att omgående skapa 
en "öppen ingång" för människor som utsätts för våld i nära relation. 

En öppen ingång idag skulle inte gynna de kvinnor som är utsatta för våld i 
nära relationer. Stöd och hjälp ges fortare och mer rättssäkert utifrån rådande 
lagstiftning via de ingångar som finns idag. För de kvinnor som endast är i 
behov av samtalsstöd så sker ett samarbete med Kvinnohusets 
samtalsmottagning. 

Ett intensivt arbete med bl. a. fler anställda på CMV pågår för att ta bort 
köerna. Hjälp och insatser bör och ska ske i absolut närtid och verksamheten 
via Myndighetsavdelningen och Centrum mot våld i nära relationer arbetar 
fortlöpande med att utvecklas och förändras för att ge bästa stöd till en mycket 
utsatt grupp av medborgare. 

Beslutsunderlag 
- Christer Johanssons (L) ledamotsinitiativ 
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2021-04-21 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 
 
- Christer Johanssons (L) förslag om att ge förvaltningen uppdraget att 
omgående skapa en ”öppen ingång” för människor som utsätts för våld i nära 
relationer, avslås. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Christer Johanssons (L) förslag om att ge förvaltningen uppdraget att 
omgående skapa en ”öppen ingång” för människor som utsätts för våld i nära 
relationer, avslås. 

Reservation 
Christer Johansson (L) reserverar sig mot beslutet. 

 

§ 51 Anmälan av delegationsbeslut samt 
stickprovstagning 
Ärendenummer: Soc 454/2021 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut: 
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll 
- Attestkomplettering 
- Rekrytering 
- Lex Sarah 
- Hemvärnsprövning 
- Utlämnande av allmän handling 
- Begäran om yttrande från IVO 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2021-03-
10 t.o.m. 2021-04-12 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2021-03-11, 2021-04-01 samt 
2021-04-08 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2021-
03-11 t.o.m. 2021-04-12 
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2021-
03-11 t.o.m. 2021-04-12 
- Attestkomplettering, mars 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 2021-03-11 om att avsluta 
utredning enligt 7 § LVM för individ född 1965. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 52 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 455/2021 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslutsunderlag 
- Samverkansprotokoll - Myndighetsverksamheten, 
Kommunstyrelseförvaltningen, justerat, 2021-03-10 (Ks 89/2021) 
- Samverkansprotokoll - Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete, 
Kommunstyrelseförvaltningen, justerat, 2021-03-25 (Ks 47/2021) 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, justerat, 2021-03-11 
(Nf 286/2021) 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 53 Förvaltningscheferna informerar 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar nämnden relevant information 
om vad som hänt sedan förra sammanträdet. 
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Johanna Viberg informerar om att Förvaltningen för sociala insatser arbetar 
med de uppdrag som finns från Socialnämnden. Gällande Covid-19 är det just 
nu en uppgång vilket speglar hur det ser ut i övriga samhället. Inom 
förvaltningen är sjukfrånvaron 8,8 %. Antalet smittade medarbetare är 11 och 4 
brukare är smittade. Det är viktigt att vi alla håller i och håller ut.  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 54 Ordförande informerar 
Handläggare: Ordförande 

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

Den 21 april deltog några ledamöter från nämnden i en digital kurs som 
anordnades av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Kursen hette "Aktuellt 
inom socialpolitik – en utblick i skuggan av pandemin". Det sammantagna 
intrycket var att det var en bra och givande kurs. 

Under förmiddagen den 11 april kommer en utbildning i lagrum att hållas för 
nämndens ledamöter. 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt ordförandes förslag. 
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§ 55 Val av ledamot och ersättare till Socialnämndens 
sociala utskott 2 och 3 
Ärendenummer: Soc 491/2021 

Ärendebeskrivning 
Anabel Falkenström (C) har av Kommunfullmäktige valts till ordinarie ledamot 
i Socialnämnden efter Stefan Almgren (C). Daniel Ryttar (C) har av 
Kommunfullmäktige valts till ersättare i Socialnämnden efter Anabel 
Falkenström (C). Caroline Åkesson (S) har av Kommunfullmäktige valts till 
ersättare i Socialnämnden efter Marian Abdulkadir Ahmed (S).  

Förslaget är att Anabel Falkenström (C) väljs till ordinarie ledamot i 
Socialnämndens sociala utskott 2 efter Stefan Almgren (C) och att Daniel 
Ryttar (C) väljs till ordinarie ledamot i Socialnämndens sociala utskott 3 efter 
Anabel Falkenström (C) och att Caroline Åkesson (S) väljs till ersättare i 
Socialnämndens sociala utskott 3 efter Marian Abdulkadir Ahmed (S).  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden 

1. Anabel Falkenström (C) väljs till ordinarie ledamot i Socialnämndens sociala 
utskott 2. 

2. Daniel Ryttar (C) väljs till ordinarie ledamot i Socialnämndens sociala utskott 
3. 

3. Caroline Åkesson (S)  väljs till ersättare i Socialnämndens sociala utskott 3. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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