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§ 88 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. 

Personärende 11-13 (§§ 376-378) tillkommer till ärendelistan. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 89 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Christer Johansson (L), med Monica Skålberg (M) som ersättare, föreslås 
justera dagens protokoll. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Christer Johansson (L), med Monica Skålberg (M) som ersättare, utses att 
justera dagens protokoll. 

 

§ 90 Anmälan om jäv 
Handläggare: Ordförande 

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

Ewa Lindén (V) anmäler jäv i personärende 4 (§ 369). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 
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§ 91 Ramjustering och ombudgetering 2022 
Ärendenummer: Soc 332/2022 
Handläggare: Cindy Arain Cicek 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har tilldelats tilläggsanslag för tillfällig satsning och rekvirering 
av tilläggsanslag för ökade lokalhyror. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2022-06-03 
- Tjänsteskrivelse, Tilläggsanslag och ombudgeteringar, KS 78/2022 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Budgetändringar i enlighet med underlag i tjänsteskrivelsen fastställs. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 92 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Soc 135/2022 
Handläggare: Cindy Arain Cicek 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Cindy Arain Cicek informerar nämnden om den ekonomiska 
månadsrapporten för juni-juli. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk månadsrapport, 2022-08-11 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

1. Informationen tas till protokollet. 
2. Förvaltningarna får i uppdrag att fortsätta arbetet med de av nämnden 

beslutade effektiviseringsuppdragen för att nå en ekonomi i balans.  
3. Månadsrapport ekonomi juli månad 2022 överlämnas till Programnämnd 

social välfärd för vidare hantering. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 93 Sociala investeringen Utomhuspedagogikens 
inverkan på lärande 
Ärendenummer: Soc 729/2022 
Handläggare: Yvonne Haneskog 

Ärendebeskrivning 
Information om uppföljande utvärdering gällande den sociala investeringen 
Utomhuspedagogikens inverkan på lärande. 

Den sociala investeringen Utomhuspedagogikens inverkan på lärande genomfördes 
under två år från höstterminen 2016 till och med vårterminen 2018 och i 
samverkan mellan Förvaltningen förskola och skola samt 
Kommunstyrelseförvaltningen. Satsningens syfte var att få fler elever på 
Västra Engelbrektskolan att bli behöriga till gymnasieskolan genom att 
utveckla metoder för tillämpning av utomhuspedagogik och upplevelsebaserat 
lärande. Målgrupp var nyanlända elever i förberedelseklasserna på Västra 
Engelbrektskolan och eleverna som höstterminen 2016 började i årskurserna 
5–8 på samma skola.  

I utvärderingen framkommer att den ekonomiska analysen visar att de faktiska 
effekterna blev betydligt lägre än förväntat och satsningen är inte lönsam ur ett 
kommunalekonomiskt perspektiv. När ett samhällsekonomiskt perspektiv 
istället antas varierar nettoeffekt med modell och antaganden men är 
genomgående positiv. Återföringen för Socialnämnden justeras ned till 30 
procent. 

Beslutsunderlag 
- Rapport sociala investeringar, Utomhuspedagogikens inverkan på lärande - 
uppföljande utvärdering, 2021-12-14 
- Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 2021-12-07 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 94 Ställningstagande avseende Socialnämndens eget 
utförande, Insatser till vuxna - beslut 
Ärendenummer: Soc 617/2022 

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. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2022-06-09 
- Beslutsunderlag till ställningstagande, 2022-06-09 
- 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 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

1. Socialnämndens målsättning är att 85% av resursdygnen i boendeinsatser 
för vuxna med missbruk ska verkställas av nämndens eget utförande. 

2. Socialnämnden ska utöka antalet interna boendeplatser för vuxna med 
missbruksproblematik. 

3. Socialnämndens målsättning är att 90% av resursdygnen i 
öppenvårdsinsatser för vuxna med missbruk ska verkställas av nämndens 
eget utförande. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Socialnämndens målsättning är att 95% av resursdygnen i 
öppenvårdsinsatser för vuxna med annan primär problematik än 
missbruk ska verkställas av nämndens eget utförande. Undantag är 
individer som beviljas öppenvård i samband med boendeinsats på annan 
ort. 

7. Socialnämnden ska inte bedriva HVB-vård för vuxna. 
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8. Socialnämnden ska prioritera att använda egna familjehem till barn och 
ungdomar. 

Yrkande 
Carina Toro Hartman (S) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Carl-Johan Wase (M) yrkar avslag på förslaget i sin helhet. 

Proposition 
Ordförande Carina Toro Hartman (S) ställer sitt yrkande om att ärendet ska 
bordläggas under proposition och finner att Socialnämnden beslutar att det ska 
bordläggas. 

Därmed faller Carl-Johan Wases (M) yrkande om avslag på förslaget i sin 
helhet. 

Votering 

Carl Johan Wase (M) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall till 
Carina Toro Hartmans (S) yrkande och nej-röst innebär att ärendet ska avgöras 
idag. Socialnämnden godkänner propositionsordningen. 

Ja-röster lämnas av Carina Toro Hartman (S), Sara Maxe (KD), Lars Göran 
Hallenius (S), Carola Johansson (S), Britten Uhlin (S), Fredrik Tano (S), Annika 
Tholster (C), Anabel Falkenström (C) och Louise Ornell (V). 

Nej-röster lämnas av Carl-Johan Wase (M), Peter Andersson (M), Monica 
Skålberg (M), Ewa Leitzler (M), Christer Johansson (L) och David Larsson 
(SD). 

Ordförande finner att Socialnämnden med resultatet 9 ja-röster och 7 nej-
röster beslutar att ärendet ska bordläggas. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Ärendet bordläggs. 

 

§ 95 Remiss - Ett utvidgat utreseförbud för barn - beredning 
Ärendenummer: Soc 626/2022 
Handläggare: Anna Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen ”Ett 
utvidgat utreseförbud för barn”. 

Utredningen visar på tre förslag; 

1. Tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas. 
2. Förslag på olika åtgärder för att det beslutade utreseförbud ska kunna 

upprätthållas effektivt. 
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3. Straffansvaret för egenmäktighet med barn ska utvidgas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterat 2022-08-11 
- Remissvar daterat 2022-08-10 
- Remissmissiv daterat 2022-05-23 
- Promemorian ”Ett utvidgat utreseförbud för barn” daterat 2022-05-10 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde. Beslut fattas på 
kommande nämnd. 

Yrkande 
Nämnden enas om att ge förvaltningarna i uppdrag att undersöka om förslaget 
avseende utvidgat straffansvar för egenmäktigt förfarande med barn som har 
ett beslut om LVU vård men där vården ännu inte verkställts ska innefatta alla 
barn, dvs. individer under 18 år. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag.  

 

§ 96 Information - Typärenden 
Handläggare: Eva Cading 

Ärendebeskrivning 
Information om typärenden, motiveringar och förklaringar till beslut. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 97 Verksamhetspresentation - Skadligt bruk och 
beroende, vuxna  
Handläggare: Sandra Karlsson, Catharina Persman 

Ärendebeskrivning 
Sandra Karlsson, gruppledare på Stödgruppen, och Catharina Persman, 
gruppledare på Utredningsenhet vuxna, informerar nämnden om skadligt bruk 
och beroende gällande vuxna.    

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag.  

 

§ 98 Anmälan av delegationsbeslut samt 
stickprovsdragning 
Ärendenummer: Soc 945/2022 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits med stöd av delegation under perioden 7 juni 
2022 - 15 augusti 2022: 
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll 
- Rekrytering 
- Attestkomplettering 
- Begäran om utlämnande av allmän handling 
- Begäran om överflyttning av ärende till Örebro kommun 
- Personuppgiftsincident 
- Avtal 
- Begäran om radering av personuppgifter 
- Hemvärnsprövning 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2022-
06-07 - 2022-08-15.  
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2022-
06-07 - 2022-08-15.  
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2022-06-30, 2022-07-19, 2022-
08-04, 2022-06-09 och 2022-07-21. 
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- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2022-06-
07 - 2022-08-15.  
- Attestkomplettering, juni-juli 2022 (Soc 1321/2021) 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Nämndens behandling 
Följande delegationsbeslut dras som stickprov att redovisas på nästa 
nämndsammanträde: 

socialsekreterare Caroline Olofssons beslut från den 7 juni 2022 om att det 
föranleder ej åtgärd från Socialnämnd för individ född 2012. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag.  

 

§ 99 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 946/2022 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslutsunderlag 
- Samverkansprotokoll - Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-01 (Ks 71/2022) 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, 2022-05-12 (Nf 
54/2022) 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, 2022-06-16 (Nf 
55/2022) 
- Beslut från IVO gällande Lex Sarah (Soc 224/2022) 
- Beslut från IVO gällande ej verkställt beslut (Soc 1096/2021) 
- Beslut från IVO gällande inspektion av Tjejboendet (Soc 543/2022) 
- Protokollsutdrag, "Revidering av Örebro kommuns nämndreglementen inför 
mandatperiod 2023-2026", Kommunfullmäktige, 2022-05-25, § 87 (Soc 
740/2022) 
- Nämndreglementen för Örebro kommun, Mandatperiod 2023–2026 (Soc 
740/2022) 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag.  

 

§ 100 Förvaltningscheferna informerar 
Handläggare: Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg och biträdande förvaltningschefer Ann-
Catrin Svantes Ohlson informerar nämnden relevant information om vad som 
hänt sedan förra sammanträdet.   
 
Johanna Viberg informerar från Förvaltningen för sociala insatser: 
- Sommaren har varit ganska tuff, framför allt utifrån bemanning pga. sjukdom. 
- Skjutningen i Vivalla hanterades bra, processerna fungerade som de skulle. 
- Athena har evakuerats pga. vattenläcka. 
  
Ann-Catrin Svantes Ohlson informerar från Myndighetsverksamheten: 
- Det har varit en tuff sommar med mycket sjukdomsfrånvaro bland personal. 
- Många av de nya ärendena som inkommit under sommaren har varit svåra 
och komplexa. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag.  
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§ 101 Ordförande informerar 
Handläggare: Ordförande 

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

- Information om Socialnämndens sociala utskott 2 under v. 36. 

- Information om kommande föredragning på nämnd om de nya 
bestämmelserna om barnets bästa när vård enligt LVU upphör. 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt ordförandens förslag. 
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