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Socialnämnden 
 
Datum: 2021-03-18 
Tid: 09:00–12:30 
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) 
Christer Johansson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Jan-Eric Norman (S)  ersätter Britten Uhlin (S) 
Anabel Falkenström (C) ersätter Stefan Almgren (C) 
Carina Johansson (L)  ersätter Argira Morina (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 
Ann-Catrin Svantes Ohlson Bitr. förvaltningschef 
Mats Brantsberg Bitr. förvaltningschef 
Kristin Abrahamsson Nämndsekreterare 
Frida Adolfsson Nämndsekreterare 
Lena Segerberg Ekonom § 29 
Annika Sölveling HR-strateg § 30 
Matilda Hansson  Kvalitetsstrateg § 31 
Lena Mantler Verksamhetschef § 31 
Urban Svensson Verksamhetschef § 33 
Marie Worge Planerare § 34 
 
Paragraf 26–40 
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Kristin Abrahamsson, sekreterare 
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Carina Toro Hartman (S), ordförande 
 
 
 
Christer Johansson (L), justerare 
 
  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  3 (12) 

§ 26 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. 

Christer Johansson (L) anmäler ett ledamotsinitiativ till dagordningen. 

Personärende 13 (§ 66) tillkommer. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 27 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Christer Johansson (L) med Louise Ornell (V) som ersättare, föreslås justera 
dagens protokoll. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Christer Johansson (L) med Louise Ornell (V) som ersättare, utses att justera 
dagens protokoll. 

 

§ 28 Anmälan om jäv 
Handläggare: Ordförande 

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

Annika Tholster (C) anmäler jäv i personärende 4 (§ 57). 

Carina Johansson (L) anmäler jäv i personärende 4 (§ 57).  

 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  4 (12) 

Beslut 
Socialnämnden beslut 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 

 

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

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

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk månadsrapport februari 
- PowerPoint-presentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningarna förslag till Socialnämnden 

1. Informationen läggs till handlingarna 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

  

§ 30 Resultat av medarbetarenkät och medarbetarstatistik 
2020 
Ärendenummer: Soc 292/2021 
Handläggare: Annika Sölveling 

Ärendebeskrivning 
HR-strateg Annika Sölveling presenterar resultat av medarbetarenkät 2020 
gällande arbetsskador och tillbud, sjukfrånvaro samt nyttjade timmar på 
folkhälsovård. 

Beslutsunderlag 
-PowerPoint-presentation 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 31 Revisionsrapport "Uppföljning av HVB-hem och 
familjehem" 
Ärendenummer: Soc 555/2020 
Handläggare: Matilda Hansson, Lena Mantler 

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av Örebro kommuns förtroendevalda revisorer 
genomfört en granskning över Programnämnd Social välfärds och 
Socialnämndens styrning och kontroll av familjehem och HVB. Med anledning 
av ansvarsfördelningen mellan nämnderna har granskningen avsett 
socialnämnden. 

Den sammanfattande bedömningen är att Socialnämndens styrning och 
kontroll av familjehem och HVB inte helt sker på ett ändamålsenligt sätt och 
med tillräcklig intern kontroll. 

Följande rekommendationer anges: 

 Säkerställ att tillräcklig uppföljning och kontroll av enskilda placeringar 
sker och dokumenteras 

 Säkerställ att tillräcklig uppföljning och kontroll av verksamhetens 
kvalitet sker 

 Pröva hur uppföljning och kontroll inom granskningsområdet kan 
inkluderas i kommande års internkontrollplan. 
 

Förslag på yttrande över revisionsrapporten har tagits fram av 
Myndighetsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Missiv 
- Revisionsrapport, december 2020 
- Yttrande, 2021-02-26 
- Uppdragsdirektiv individuell uppföljning 
- Uppdragsdirektiv rekrytering stöd och uppföljning av familjehem 
- Uppdragsdirektiv verksamhetens kvalité 
- Tjänsteskrivelse till nämnd 
- PowerPoint-presentation 
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Förslag till beslut 
Myndighetsverksamhetens förslag till Socialnämnden 

1. Socialnämnden antar Myndighetsverksamhetens förslag till yttrande 
över revisionsrapporten som sitt eget och översänder det till 
revisorerna. 

2. Socialnämnden ger biträdande förvaltningschef i uppdrag att 
genomföra de åtgärder som anges i yttrandet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt Myndighetsverksamhetens förslag. 

 

§ 32 Revisionsrapport "Granskning av ekonomistyrning 
inom programområde Social välfärds ansvarsområde" 
Ärendenummer: Soc 570/2020 
Handläggare: Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson, Mats Brantsberg 

Ärendebeskrivning 
PWC har på uppdrag av Örebro kommuns förtroendevalda revisorer 
genomfört en granskning över ekonomistyrningen inom Programområde social 
välfärds ansvarsområde. I samband med rapporten anmodas Socialnämnden 
att yttra sig över de rekommendationer revisorerna uttrycker. 

Beslutsunderlag 
- Revisionsrapport, daterad december 2020 
- Missiv, daterat 2020-12-17 
- Socialnämndens yttrande över revisionsrapport, daterat 2021-02-22 
- Tjänsteskrivelse, 2021-02-22 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Socialnämnden antar förvaltningarnas förslag till yttrande över 
revisionsrapporten och översänder det till revisorerna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 33 Information om hantering av kön till Stöd och 
behandling barn 
Ärendenummer: Soc 251/2021 
Handläggare: Johanna Viberg, Urban Svensson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningscheferna kopplade till Socialnämndens verksamheter har, på 
uppmaning från Socialnämndens ordförande, låtit ta fram en beskrivning av 
utvecklingen inom det egna utförandet, i form av insats i öppenvård till barn 
och deras föräldrar. Bakgrunden är de utmaningar med kö till insats som i 
varierande grad funnits i flera år. 

Utifrån nuvarande kösituation informeras i underlaget även om åtgärder på 
kort, medellång och lång sikt. 

Beslutsunderlag 
- Förvaltningarnas hantering av kön till Stöd och behandling barn 
- Tjänsteskrivelse till nämnd 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 34 Information om Statusrapport mars 2021 – Identifiera 
insatser från Socialnämnden som kan utföras i kommunal 
respektive extern regi 
Ärendenummer: Soc 1063/2020 
Handläggare: Marie Worge 

Ärendebeskrivning 
Ärendet innebär en statusrapportering av det uppdrag som Socialnämnden 
beslutade om i oktober 2020. Rapporten redogör för arbetet hittills, och de 
utmaningar som identifierats. 

Uppdragsägarna, Förvaltningschef FSI och Bitr. förvaltningschef KSF, 
Myndighet, har utifrån tydliggjort två inriktningar för det fortsatta arbetet, som 
bedöms behöva finnas på plats för att uppdraget ska kunna slutföras på ett bra 
sätt. 

Nästa statusrapport till Socialnämnden planeras i juni 2021. 
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Beslutsunderlag 
- Statusrapport mars 2021 
- Tjänsteskrivelse till nämnd 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 35 Delegationsordningen - tillägg av delegat 
Ärendenummer: Soc 46/2021 

Ärendebeskrivning 
Av Socialnämndens delegationsordning framkommer under rubrik 
Personalärenden, rad 17–4, ärende ”Beslut om anställning av personal förutom 
chefstjänster” att delegat för beslutet är: 

 

1. förvaltningschef för Förvaltningen för sociala insatser, 
2. bitr. förvaltningschef inom Kommunstyrelseförvaltningen 
3. verksamhetschef inom sina respektive områden. 

  

Förslaget är att beslutet även delegeras till enhetschef inom sina respektive 
områden. Detta då enhetschef också anställer övrig personal. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2021-02-26 

Förslag till beslut 
Förvaltningen för sociala insatser och Kommunstyrelseförvaltningens förslag 
till Socialnämnden 

- Det föreslagna tillägget i delegationsordningen antas. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 36 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Soc 342/2021 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut: 

- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll 
- Attestkomplettering 
- Rekrytering 
- Lex Sarah 
- Personuppgiftsincident 
- Utlämnande av allmän handling 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2021-02-
11 t.o.m. 2021-03-09 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2021-03-04 och 2021-02-25 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2021-
02-12 t.o.m. 2021-03-09 
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2021-
02-12 t.o.m. 2021-03-09 
- Attestkomplettering, februari 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 37 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 343/2021 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslutsunderlag 
- Samverkansprotokoll - Myndighetsverksamheten, 
Kommunstyrelseförvaltningen, justerat, 2021-02-10 (Ks 89/2021) 
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- Samverkansprotokoll - Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete, 
Kommunstyrelseförvaltningen, justerat, 2021-02-19 (Ks 47/2021) 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, justerat, 2021-02-11 
(Nf 71/2021) 
- Protokollsutdrag, "Programplan med budget 2021 - Beslut", Programnämnd 
social välfärd, 2021-02-04, § 11 (Sov 652/2020) 
- Protokollsutdrag, "Ställningstagande vaccination kopplat till arbetstid för 
medarbetare i Örebro kommun (Covid-19)", Kommunstyrelsen, 2021-02-09, § 
38 (Ks 1428/2020) 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

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

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

Mats Brantsberg informerar att Verksamheten för stödjande och förebyggande 
arbete rullar på bra och har blivit allt mer digital. Nästa vecka, vecka 12, är 
Sputniks uppmärksamhetsvecka, temavecka med digitala föreläsningar. 
Nämnden får inbjudan via nämndsekreteraren. 

Johanna Viberg meddelar att det är tryggt och lugnt i Förvaltningen för sociala 
insatser. Nu när verksamhetsplanerna är beslutade arbetar förvaltningen med 
målen för år 2021. Gällande covid-19 så är det fortfarande smitta inom flera 
verksamheter. Både bland de förvaltningen stödjer och medarbetare men läget 
är ändå lugnt. Nu vaccineras personal som tillhör fas 2. 

Ann-Catrin Svantes Ohlson informerar om att det finns avgränsad smitta 
gällande covid-19 på en enhet inom Myndighetsverksamhet 
IFO. Digitaliseringsarbetet går framåt. För besökshanteringen pågår en 
pilotstudie för IFO, försörjningsstöd, servicecenter och för Ringgatan. Om det 
blir permanent kan det komma att användas för hela Örebro kommun. Piloten 
innebär att analoga och digitala besök bokas in och sms skickas ut. Då kan 
exempelvis tolkkostnader sparas in om möten blir inställda och tiden användas 
av handläggarna. I nuläget arbetar handläggarna mycket via Teams och 
önskemålet är att även i fortsättningen kunna arbeta på det sättet. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 39 Ordförande informerar 
Handläggare: Ordförande 

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

Förvaltningsledningen och tre ledamöter har haft ett möte med Örebro 
kommuns kontrakterade jourhem. Det var ett bra möte där frågor som att se 
över försäkringar, friskvård, avlastning och arvoden togs upp. 
Förvaltningen arbetar vidare med frågorna och ett nytt möte kommer att hållas 
om cirka 3 veckor. 

Ordförande informerar om en webbsänd heldagskurs som SKR har den 20 
april 2021, "Aktuellt inom socialpolitik – en utblick i skuggan av pandemin". 
Nämndsekreteraren mailar ut mer information till ledamöterna.   

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt ordförandes förslag. 

 

§ 40 Ledamotsinitiativ från Christer Johansson om att 
skapa en "öppen ingång" för människor som utsätts för 
våld i nära relationer 
Ärendenummer: Soc 371/2021 
Handläggare: Christer Johansson 

Ärendebeskrivning 
Christer Johansson (L) initierar ett ärende till Socialnämnden om att skapa en 
"öppen ingång" för människor som utsätts för våld i nära relationer. 
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Beslutsunderlag 
- Ledamotsinitiativ, 2021-03-12 

Yrkande 
Christer Johansson (L) yrkar att Socialnämnden ger förvaltningen uppdraget att 
omgående skapa en ”öppen ingång” för människor som utsätts för våld i nära 
relationer. 

Carina Toro Hartman (S) yrkar att Socialnämnden uppdrar 
åt Kommunstyrelseförvaltningen och Förvaltningen för sociala insatser att 
bereda ärendet.   

Proposition 
Ordförande Carina Toro Hartman (S) finner att det endast finns ett förslag till 
beslut, d.v.s. att Socialnämnden ger Kommunstyrelseförvaltningen och 
Förvaltningen för sociala insatser i uppdrag att bereda ärendet, och att 
Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar: 

- Kommunstyrelseförvaltningen och Förvaltningen för sociala insatser får i 
uppdrag att bereda ärendet. 
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