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Socialnämnden 
 
Datum: 2022-02-17 
Tid: 09:00–15:30 
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) 
Annika Tholster (C) 
Anabel Falkenström (C) 
Louise Ornell (V) 
Peter Andersson (M) 
Christer Johansson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Övriga 
Britten Uhlin (S) Ledamot, deltar på distans 
Jan-Eric Norman (S) Ledamot, deltar på distans 
Caroline Åkesson (S) Ersättare, deltar på distans 
Fredrik Thano (S) Ersättare, deltar på distans 
Per Danielsson (KD) Ersättare, deltar på distans 
Yvonne Käll (M) Ersättare, deltar på distans 
Carina Johansson (L) Ersättare, deltar på distans 
Johanna Viberg Förvaltningschef 
Mats Brantsberg Bitr. förvaltningschef 
Ann-Catrin Svantes Ohlson Bitr. förvaltningschef 
Lena Mantler Verksamhetschef 
Kristin Abrahamsson Nämndadministratör 
Elin Pålsson Nämndsekreterare 
Marie Worge Planerare 
Cindy Arain Cicek Ekonom 
Mathias Edquist Verksamhetschef, Region Örebro län 
Cathrine Andersson Enhetschef, Region Örebro län 
Karl Dahl Enhetschef, Region Örebro län 
Lena Anderiksson Enhetschef, Region Örebro län 
Birgitta Sjökvist Bitr. enhetschef, Region Örebro län 
Ann-Christine Olofsson Enhetschef 
 
Paragraf 16–27 
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Kristin Abrahamsson, sekreterare 
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Carina Toro Hartman (S), ordförande 
 
 
 
Christer Johansson (L), justerare  
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§ 16 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 12-19 (§§ 93-100) har tillkommit till ärendelistan.  

Personärende 6 (§ 87) utgår.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 17 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Christer Johansson (L), med David Larsson (SD) som ersättare, föreslås justera 
dagens protokoll. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Christer Johansson (L), med David Larsson (SD) som ersättare, utses att 
justera dagens protokoll. 

 

§ 18 Anmälan om jäv 
Handläggare: Ordförande 

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

Sara Maxe (KD) anmäler jäv i personärende 17 (§ 98).   

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 
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§ 19 Tankar och reflektioner efter föreläsning om att möta 
rättshaveristiskt beteende 
Handläggare: Lena Mantler, Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ledamöter har deltagit i en föreläsning om att möta 
rättshaveristiskt beteende. Ledamöterna lyfter tankar och reflektioner från 
föreläsningen.  

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

 

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

Ärendebeskrivning 
Planerare Marie Worge ger en statusrapport om uppdraget att identifiera 
insatser från Socialnämnden som kan utföras i kommunal respektive extern 
regi. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 21 Årsberättelse 2021  
Ärendenummer: Soc 1374/2021 
Handläggare: Marie Worge, Cindy Arain Cicek 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens Årsberättelse syftar till att redovisa resultatet av nämndernas 
uppdrag och ekonomi för 2021. Rapporten innehåller även uppföljning och 
analys av arbetet med de av Kommunfullmäktige beslutade målen i ÖSB 2021. 

Socialnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde säkerställa att 
grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs, bidra till utveckling inom 
Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB), arbeta 
med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet samt 
upprätthålla god ekonomisk hushållning. 

Verksamheten ska utvecklas för att ge effekt inom de målområden som satts 
upp i ÖSB. Det sker genom åtaganden fastlagda i Verksamhetsplan med 
budget samt genom arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. 

Till sitt förfogande har verksamheterna ekonomiska och personella resurser 
som ska användas på ett effektivt sätt, samt stöd- och behandlingsresurser i 
form av olika insatser och verksamheter till enskilda och grupper av 
medborgare. 

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 ekonomiska resultatet för 2021 visar ett underskott på 17,8 mnkr. Externa 
vård- och behandlingskostnader visar ett underskott på 32,4 mnkr. 
Socialnämndens egna verksamheter redovisar ett överskott på 13,0 mnkr där 
Myndighetsverksamhet, exklusive köp av externa insatser, redovisar en positiv 
avvikelse mot budget på 5,7 mnkr, Förebyggande 2,1 mnkr och Eget utförande 
9,7 mnkr medan Övergripande och nämnd redovisar ett underskott på 4,5 
mnkr till följd av balansposten inom personal som ska täckas av överskott 
inom övriga verksamheter. Verksamheten för ensamkommande barn och unga 
har ett överskott på 1,7 mnkr. 

Nämndens verksamheter har arbetat med de i Verksamhetsplan med budget 
2021 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 pausats 
eller prioriterats ned till förmån för att säkerställa grunduppdraget. 

Beslutsunderlag 
- Årsberättelse 2021, 2022-01-26 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

1. Socialnämnden fastställer Årsberättelse 2021. 

2. Socialnämnden tar informationen om ett underskott på 17,8 mnkr till 
protokollet. 

3. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
 
Louise Ornell (V), Christer Johansson (L), Carl-Johan Wase (M), Peter 
Andersson (M) och David Larsson (SD) deltar inte i beslutet.  
 

§ 22 Verksamhetspresentation - Beroendecentrum  
Handläggare: Mathias Edquist, Karl Dahl, Cathrine Andersson, Lena 
Anderiksson, Birgitta Sjökvist 

Ärendebeskrivning 
Temat för de verksamhetspresentationer som kommer att hållas på 
nämndsammanträdena under våren 2022 är Skadligt bruk och beroende, både 
vuxen och ungdom.  

Mathias Edquist, verksamhetschef för specialpsykiatrin i Region Örebro län, 
Karl Dahl, enhetschef för Beroendecentrum, Cathrine Andersson, enhetschef 
för LARO-mottagningen, Lena Anderiksson, enhetschef för 
Beroendecentrums vårdavdelning, och Birgitta Sjökvist, biträdande enhetschef 
för Beroendecentrums vårdavdelning, presenterar Beroendecentrums 
verksamheter. 

På Beroendecentrum får personer hjälp som har ett missbruk eller beroende av 
alkohol eller droger och som samtidigt mår psykiskt dåligt. Insatserna sker i 
nära samarbete med primärvård, allmänpsykiatri, försäkringskassa, kriminalvård 
och socialtjänst. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 23 Val av ersättare till Socialnämndens sociala utskott 3 
Ärendenummer: Soc 109/2022 

Ärendebeskrivning 
Peter Andersson (M) har av Kommunfullmäktige valts till ordinarie ledamot i 
Socialnämnden efter Argjira Morina (M).  

Förslaget är att Peter Andersson (M) väljs till ersättare i Socialnämndens sociala 
utskott 3 efter Argjira Morina (M).  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden 

- Peter Andersson (M) väljs till ersättare i Socialnämndens sociala utskott 3.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Soc 158/2022 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits med stöd av delegation under perioden 11 
januari 2021 - 7 februari 2022: 

- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll 
- Rekrytering 
- Avtal 
- Personuppgiftsincident 
- Lex Sarah 
- Hemvärnsprövning 
- Attestkomplettering 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2022-
01-11 - 2022-02-07.  
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2022-
01-11 - 2022-02-07.  
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2022-01-12 och 2022-01-27. 
- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2022-01-
11 - 2022-02-07.  
- Attestkomplettering, januari 2022 (Soc 1321/2021) 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  8 (9) 

  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 25 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 159/2022 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslutsunderlag 
- Samverkansprotokoll - Myndighetsverksamheten, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2022-01-13 (Ks 289/2022) 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, 2022-01-13 (Nf 
50/2022) 
- Protokollsutdrag, " Vissa val m.m.", Kommunfullmäktige, 2022-01-25, § 18 
(Soc 154/2022) 
- Valhandling, "Vissa val m.m.", 2022-01-18, (Soc 154/2022)  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg och biträdande förvaltningschefer Ann-
Catrin Svantes Ohlson och Mats Brantsberg informerar nämnden relevant 
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.  
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Johanna Viberg informerar att bemanningssituationen har varit ansträngd i 
Förvaltningen för sociala insatser på grund av Covid-19. Nu ser läget bättre ut. 
Förvaltningen har infört antigentestning vilket innebär att personalen testas två 
gånger i veckan.  

Mats Brantsberg meddelar att Verksamheten för stödjande och förebyggande 
arbete rullar på och att det ser stabilt och bra ut. Familjecentralerna kommer att 
öppna upp sin verksamhet som vanligt igen efter sportlovet vecka 9. Vecka 12 
är det Sputniks uppmärksamhetsvecka.  

Ann-Catrin Svantes Ohlson informerar att smittan gällande Covid-19 sjunker 
inom Myndighetsverksamheten. Det finns en trötthet i organisationen som 
även finns i kommunen i stort. Information ges om den växande 
desinformationskampanj på nätet som anklagar svensk socialtjänst för att bland 
annat kidnappa muslimska barn.  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 27 Ordförande informerar 
Handläggare: Ordförande 

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

Vecka 12 är det Sputniks uppmärksamhetsvecka som handlar om att sprida 
kunskap om hur man kan hjälpa barn och familjer i utsatta situationer och 
miljöer. Alla ledamöter får delta en dag med arvode. Nämndsekreteraren mailar 
ut mer information.  

Ett arbete har påbörjats för en gemensam hantering av ärenden där barn med 
funktionsnedsättning har föräldrar med bristande föräldraförmåga.  

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt ordförandes förslag.
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