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Elin Pålsson
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Ordinarie ledamot, deltar på distans
Ersättare, deltar på distans
Ersättare, deltar på distans
Ersättare, deltar på distans
Ersättare, deltar på distans
Förvaltningschef
Bitr. förvaltningschef
Bitr. förvaltningschef
Nämndsekreterare
Nämndsekreterare
Distriktschef Öbo, § 118
Delprojektledare e-signering, § 119
Objektproduktledare W3D3, § 119
Ekonom, §§ 120-121
Planerare, § 122
Verksamhetschef, § 130-131
Enhetschef, § 130
Verksamhetsutvecklare, § 130

Paragraf 115–131
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Maria Fhager, sekreterare

Carina Toro Hartman (S), ordförande

Ewa Leitzler (M), justerare
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§ 115 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 §§ 318-320, 322-323 tillkommer.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Dagordningen fastställs.

§ 116 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ewa Leitzler (M) föreslås att justera dagens protokoll med Christer Johansson
(L) som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Ewa Leitzler (M) utses att justera dagens protokoll med Christer Johansson
(L) som ersättare.

§ 117 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens sammanträde.
Stefan Almgren anmäler jäv i personärendena §§ 315 och 316.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Anmälan av jäv tas till protokollet.
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§ 118 Presentation av Öbos arbete i Vivalla
Handläggare: Peter Hovlund
Ärendebeskrivning

Peter Hovlund, distriktschef för Vivalla-Baronbackarna på Öbo, berättar om
Öbos arbete i Vivalla, sociala aktiviteter och hur skadegörelse har minskat där
Öbo har byggt om eller renoverat.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 119 Information om Meetings+
Handläggare: Lena Lindström, Anna Dahlén
Ärendebeskrivning

Delprojektledare Lena Lindström och objektproduktledare Anna Dahlén
informerar om Meetings+ som kommer att ersätta Meetings, den app till
läsplattan där nämndhandlingarna skickas ut. Socialnämnden kommer att börja
använda Meetings+ i december, och då ska det också vara möjligt att skicka ut
handlingar innehållande sekretess i läsplattorna.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 120 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Soc 352/2020
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Lena Segerberg informerar nämnden om den ekonomiska månadsrapporten
för oktober.
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Beslutsunderlag

- Ekonomisk månadsrapport oktober
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 Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 121 Avskrivning av osäkra fordringar
Ärendenummer: Soc 1285/2020
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Enligt god redovisningssed för kommunens bokföring får inte kundfordringar
omfatta poster som är äldre än ett år om inte regelbundna avbetalningar görs.
Avskrivningen av dessa fordringar skall göras bokföringsmässigt men fortsätter
att bevakas gentemot den enskilde kunden.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en inventering av nämndens
utestående fordringar 2019-12-31. Behovet av bokföringsmässiga avskrivningar
är sammanlagt 732 340 kr.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2020-10-30
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden:
- Socialnämnden beslutar om en bokföringsmässig avskrivning av
kundfordringar med sammanlagt 732 430 kr för 2019.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 122 Nulägesöversikt 2020
Ärendenummer: Soc 1210/2020
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning

Som en del av Örebro kommuns styrmodell ska varje nämnd årligen anta en
sammanfattande och översiktlig beskrivning av nuläget inom verksamheten,
kallad Nulägesöversikt. Den överlämnas till Kommunstyrelsen som en del av
underlaget i arbetet med kommunens budget för 2022.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Nulägesöversikt
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Nulägesöversikten för Socialnämnden fastställs.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 123 Ändringar i delegationsordningen
Ärendenummer: Soc 117/2020
Handläggare: Pernilla Magnusson
Ärendebeskrivning

Några ändringar behöver göras i Socialnämndens delegationsordning.
- Ändring av beslutsfattare för ärende om yttrande till Försvarsmakten om
tjänstgöring som hemvärnsman.
- Samtycke till fortsatt adoptionsförfarande - komplettering av
delegationsordningen.
- Ändring av beslutsfattare för överklagan av annan myndighets beslut.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2020-10-30
Förslag till beslut

Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag till
Socialnämnden:
- De föreslagna ändringarna i delegationsordningen antas.
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Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag.

§ 124 Val av ledamot och ersättare till utskott 1 och 2
Ärendenummer: Soc 1406/2020
Handläggare: Maria Fhager
Ärendebeskrivning

Louise Ornell (V) har av Kommunfullmäktige valts till ordinarie ledamot i
Socialnämnden efter Faisa Maxamed (V). Ewa Lindén (V) har av
Kommunfullmäktige valts till ersättare i Socialnämnden efter Louise Ornell
(V).
Förslaget är att Louise Ornell (V) väljs till ordinarie ledamot i Socialnämndens
sociala utskott 1 efter Faisa Maxamed (V), och att Ewa Lindén (V) väljs till
ersättare i Socialnämndens sociala utskott 2 efter Louise Ornell (V).
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2020-11-05
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden:
1. Louise Ornell (V) väljs till ordinarie ledamot i Socialnämndens sociala
utskott 1.
2. Ewa Lindén (V) väljs till ersättare i Socialnämndens sociala utskott 2.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 125 Sammanträdestider 2021
Ärendenummer: Soc 1253/2020
Handläggare: Maria Fhager
Ärendebeskrivning

Förvaltningarna har upprättat förslag till sammanträdestider för Socialnämnden
och dess utskott för 2021. Vid planeringen av sammanträdestider har det tagits
hänsyn till bland annat ekonomiprocesserna och styrmodell.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2020-10-30
- Årsöversikt i kalenderform
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Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Ordinarie sammanträden med Socialnämnden ska under 2021 hållas kl.
9.00 den 21 januari, 18 februari, 18 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 26
augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och 16 december.
2. Ordinarie sammanträden med Socialnämndens sociala utskott 1 ska
under 2021 hållas kl. 9.30 den 7 januari, 4 februari, 4 mars, 1 april, 29
april, 27 maj, 24 juni, 22 juli, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 11
november och 9 december.
3. Ordinarie sammanträden med Socialnämndens sociala utskott 2 ska
under 2021 hållas kl. 9.30 den 14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 6
maj, 3 juni, 1 juli, 5 augusti, 2 september, 28 oktober, 25 november och
23 december.
4. Ordinarie sammanträden med Socialnämndens sociala utskott 3 ska
under 2021 hållas kl. 9.30 den 28 januari, 25 februari, 25 mars, 15 april,
12 maj, 10 juni, 8 juli, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november
och 2 december.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

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

Förvaltningschef Johanna Viberg och biträdande förvaltningscheferna AnnCatrin Svantes Ohlson och Mats Brantsberg informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Förvaltningschef Johanna Viberg informerar om coronaläget i Förvaltningen
för sociala insatser. Antalet brukare och medarbetare med bekräftad covid-19
har ökat de senaste två veckorna. Förvaltningen har en förhöjd beredskap, och
har en beredskapssamordnare som säkerställer att de behov som finns i
verksamheterna tillgodoses. Man drar nytta av erfarenheter från våren och nu
finns rutiner, samarbetskanaler och skyddsutrustning på plats.
Förvaltningschefen har beslutat att under perioden med lokala allmänna råd
kommer förvaltningen inte ta emot några nya studenter på praktik. I samråd
med fackliga representanter har förvaltningschefen också beslutat att det inte
ska genomföras några arbetsplatsträffar (APT) under perioden. Under tiden
ska cheferna säkerställa att det går att genomföra APT på ett smittsäkert sätt
framöver. Stadsmissionen har stängt sin verksamhet Porten som är till för
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hemlösa. Kommunens centrala stab hanterar frågan om vad kommunen kan
göra istället, och Förvaltningen för sociala insatser bidrar med de kompetenser
och erfarenheter de har. Avtalet med Stadsmissionen om att ha ett boende för
hemlösa med konstaterad covid-19 är återigen aktiverat.
Biträdande förvaltningschef Mats Brantsberg informerar om Verksamheten för
stödjande och förebyggande arbete. En del verksamheter har pausats på grund
av coronaläget, exempelvis föräldragrupper. Familjecentralerna har i huvudsak
sin verksamhet utomhus och eventuella grupper pausas under perioden med
lokala allmänna råd.
Biträdande förvaltningschef Ann-Catrin Svantes Ohlson informerar om
Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorg. På majoritetens
gruppmöte inför Socialnämndens sammanträde uppkom en fråga om hur
kontakten med barnen fungerar när man ska undvika fysiska möten. AnnCatrin Svantes Ohlson och verksamhetschef Lena Mantler berättar att man
alltid gör en bedömning i varje ärende som kommer in, och om man behöver
åka ut till barnen gör man det. Med ungdomar kan man ibland använda Skype.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 127 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Soc 132/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Avtal
- Rekrytering
- Lex Sarah
- Begäran om registerutdrag
- Utlämnande av allmän handling
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2020-10-22, 2020-10-29,
2020-11-05
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Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från W3D3.
- Delegationsbeslut innehållande sekretess finns i pärm.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 128 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Soc 120/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

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

- Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap (IOP), 2020-04-14
- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende om tillsyn av ej
verkställt beslut, 2020-10-08
- Samverkansprotokoll Myndighetsverksamheten 2020-10-06
- Samverkansprotokoll Förebyggande 2020-08-20, 2020-09-24
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Anmälan av handlingar läggs till handlingarna.
Beslut

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

Ordförande Carina Toro Hartman (S) informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Stadsmissionen har beslutat att tillfälligt stänga sin verksamhet Porten utifrån
smittoläget då det är svårt att bedriva en smittsäker verksamhet i trånga lokaler.
Carina Toro Hartman har blivit uppringd av Nikolai församlings diakon som
ville lyfta frågan med Socialnämnden då många hemlösa istället gick till
församlingens café vilket också var svårt utifrån smittoläget. Då det är
Programnämnd social välfärd som har avtalet med Stadsmissionen har Carina
haft samtal med programnämndens ordförande och med Urban Svensson,
verksamhetschef på Förvaltningen för sociala insatser, och det finns tankar
kring hur situationen kan lösas men inget är klart än.
De nya allmänna råden gällande coronaviruset kom så nära inpå
nämndsammanträdet att det var svårt att göra förändringar i ärendelistan, men
till nämndsammanträdet i december blir det eventuellt en neddragning av
antalet ärenden. På de ärenden som inte omfattas av sekretess finns
möjligheten att vara åhörare på nämndsammanträdet på distans via Teams.
Personärendena kan av sekretesskäl inte hanteras över Teams men alla kan läsa
handlingarna till personärendena och om någon som inte deltar i
nämndsammanträdet på plats har någon fråga går det att skicka med frågan
med någon av gruppledarna för majoriteten eller oppositionen.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 130 Slutrapport Socialkontor Vivalla
Ärendenummer: Soc 903/2019
Handläggare: Anna Andersson, Anders Hedåberg
Ärendebeskrivning

Sedan hösten 2016 har Socialnämnden i projektform bedrivit verksamhet vid
Socialkontor Vivalla. De fyra första åren med Socialkontor Vivalla har
sammanfattats i en slutrapport för projektet. Parallellt har en uppföljande
utvärderingsrapport tagits fram.
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Den sammantagna bedömningen är att det finns många och stora vinster med
att som utredande socialtjänst att vara på plats i ett område, så som
Socialkontor Vivalla har format sin verksamhet under projekttiden. Utifrån
detta uppfattar Myndighetsverksamheten KSF att Socialkontor Vivalla ska vara
en permanent del av Socialnämndens verksamhet.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2020-10-26
- Slutrapport Socialkontor Vivalla, 2020-10-20
- Utvärderingsrapport Socialkontor Vivalla, 2020-10-06
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden:
1. Slutrapport och Utvärderingsrapport om Socialkontor Vivalla läggs till
handlingarna.
2. Socialkontor Vivalla görs till en permanent del av Socialnämndens
verksamhet.
Yrkande

David Larsson (SD) yrkar avslag på beslutspunkt 2.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
1. Slutrapport och Utvärderingsrapport om Socialkontor Vivalla läggs till
handlingarna.
2. Socialkontor Vivalla görs till en permanent del av Socialnämndens
verksamhet.

§ 131 Kvalitetsberättelse
Ärendenummer: Soc 1329/2020
Handläggare: Matilda Hansson
Ärendebeskrivning

Den som bedriver socialtjänst bör varje år upprätta en sammanhållen
kvalitetsberättelse där det bör framgå hur arbetet med att utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att
säkra kvaliteten och vilka resultat som har uppnåtts. (7 kap. 1 § SOSFS 2011:9)
Årets kvalitetsberättelse för Socialnämndens verksamheter inleds med hur
verksamheterna arbetar med ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete,
vad gäller processer och rutiner samt samverkan. Därefter följer en redogörelse
för och en analys av det systematiska kvalitetsarbetet som har bedrivits i
verksamheterna under året. Kvalitetsberättelsen avslutas med en beskrivning av
ett urval av de förbättrande åtgärder som genomförts i verksamheterna.
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Beslutsunderlag

- Kvalitetsberättelse 2020
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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