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Maria Fhager, sekreterare

Carina Toro Hartman (S), ordförande

Carl-Johan Wase (M), justerare
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§ 1 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.
Personärenden har tillkommit: §§ 4-5.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:
- Dagordningen fastställs.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Dagordningen fastställs.

§ 2 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Carl-Johan Wase (M) föreslås att justera dagens protokoll med Faisa Maxamed
(V) som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
-Carl-Johan Wase (M) utses att justera dagens protokoll med Faisa Maxamed
(V) som ersättare.

§ 3 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens sammanträde.
Ingen anmälan om jäv tillkommer.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Anmälan av jäv tas till protokollet.
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§ 4 Information om den nya organisationen
Handläggare: Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson, Mats Brantsberg
Ärendebeskrivning

Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson och Mats Brantsberg informerar
om den nya organisationen av Socialnämndens verksamhet, och presenterar sig
själva och sina roller med ansvar för olika delar av verksamheten.
Mats Brantsberg är biträdande verksamhetschef för Verksamheten för
stödjande och förebyggande arbete på Kommunstyrelseförvaltningen. De delar
som har flyttats över från Socialförvaltningen är familjecentralerna, Budgetoch skuldrådgivning och Förebyggande enheten. Dessutom ingår Centralt
skolstöd, Partnerskap Örebro och Säkerhetsenhetens verksamheter i
Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete.
Ann-Catrin Svantes Ohlson är biträdande verksamhetschef för
Myndighetsverksamheten på Kommunstyrelseförvaltningen. De delar som har
flyttats över från Socialförvaltningen är Familjehem och familjerätt,
Mottagning och socialjour, Socialkontor Vivalla, Utredning barn, Utredning
Ungdom och Utredning Vuxna. I Myndighetsverksamheten på
Kommunstyrelseförvaltningen ingår dessutom all annan myndighetsutövning
inom Örebro kommun.
Johanna Viberg är förvaltningschef på förvaltningen som från och med den 1
februari kommer att heta Förvaltningen för sociala insatser, och som är en
sammanfogning av Förvaltningen för funktionsstöd och de verksamheter som
hörde till Interna resurser på Socialförvaltningen. De delar som har flyttats
över från Socialförvaltningen är Administrativa enheten, Boende vuxna, Hem
för vård och boende, Öppenvård barn, Öppenvård ensamkommande,
Öppenvård ungdom samt Öppenvård vuxna.
Förslag till beslut

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

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 5 Nulägesöversikt 2019
Ärendenummer: Soc 1263/2019
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning

För att ge medskick till övergripande politiska nivåer inför kommande
budgetarbete lämnar alla nämnder en nulägesöversikt till programnämnden och
kommunledningen. Nulägesöversikten är ett politiskt dokument och ska
innehålla viktiga resultat och slutsatser som behöver nå kommunledningen. Vid
decembernämnden bereddes ett utkast av nulägesöversikten.
Beslutsunderlag

- Nulägesöversikt för Socialnämnden 2019
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Socialnämndens nulägesöversikt 2019 fastställs.
2. Socialnämndens nulägesöversikt 2019 överlämnas till programnämnd Social
välfärd för vidare hantering.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
Carl-Johan Wase (M), Monica Skålberg (M), Ewa Leitzler (M), Yvonne Käll
(M) och David Larsson (SD) deltar inte i beslutet.

§ 6 Verksamhetsplan med budget 2020
Ärendenummer: Soc 967/2019
Handläggare: Marie Worge, Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Socialnämndens Verksamhetsplan med budget 2020 beskriver ambitionen,
utmaningarna och målsättningarna för nämndens verksamheter och utveckling
under 2020.
Socialnämndens utvecklingsarbete utgår från de Kommunfullmäktigemål som
fastställts i Övergripande strategier med budget. Under 2020 kommer
Socialnämndens utvecklingsinsatser inriktas på arbete för att säkerställa
strukturer för samverkan, möjliggöra en ekonomi i balas med tilldelade medel,
samt ta utvecklingskliv inom klimat- och miljöområdet.
Under 2020 kommer strukturen för verkställigheten av Socialnämndens
uppdrag förändas, genom en förändrad tjänstemannaorganisation.
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Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan med budget 2020
- Tjänsteskrivelse med konsekvensbeskrivning
- Yrkande och reservation från Liberalerna
- Yrkande och reservation från Moderaterna
- Yrkande och reservation från Vänsterpartiet
- Yrkande och reservation från Sverigedemokraterna
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2020 för Socialnämnden fastställs.
2. Informationen i konsekvensbeskrivning, om vilka effekter och konsekvenser
planerade kostnadsreducerande åtgärder bedöms få, tas till protokollet.
3. Verksamhetsplan med budget 2020, och tjänsteskrivelse med
konsekvensbeskrivning, överlämnas till programnämnd Social välfärd för
kännedom.
Yrkande

Christer Johansson (L) yrkar avslag på förvaltningarnas förslag och bifall till
egen budget.
Carl-Johan Wase (M) yrkar avslag på förvaltningarnas förslag och bifall
till egen budget.
Faisa Maxamed (V) yrkar avslag på förvaltningarnas förslag och bifall till egen
budget.
David Larsson (SD) yrkar avslag på förvaltningarnas förslag och bifall till egen
budget.
Proposition

Ordförande Carina Toro Hartman (S) finner att det finns fem förslag till
beslut, det vill säga förvaltningarnas tillika majoritetens förslag, Christer
Johanssons (L) yrkande om avslag på förvaltningarnas förslag och bifall till
egen budget, Carl-Johan Wases (M) yrkande om avslag på förvaltningarnas
förslag och bifall till egen budget, Faisa Maxameds (V) yrkande om avslag på
förvaltningarnas förslag och bifall till egen budget samt David Larssons (SD)
yrkande om avslag på förvaltningarnas förslag och bifall till egen budget.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnämnden
beslutar enligt förvaltningarnas tillika majoritetens förslag.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
1. Verksamhetsplan med budget 2020 för Socialnämnden fastställs.
2. Informationen i konsekvensbeskrivning, om vilka effekter och konsekvenser
planerade kostnadsreducerande åtgärder bedöms få, tas till protokollet.
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3. Verksamhetsplan med budget 2020, och tjänsteskrivelse med
konsekvensbeskrivning, överlämnas till programnämnd Social välfärd för
kännedom.
Reservation

Christer Johansson (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på förvaltningarnas förslag och bifall till egen budget.
Faisa Maxamed (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på förvaltningarnas förslag och bifall till egen budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på förvaltningarnas förslag och bifall till egen budget.
Carl-Johan Wase (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt
yrkande om avslag på förvaltningarnas förslag och bifall till egen budget.
Monica Skålberg (M), Ewa Leitzler (M) och Yvonne Käll (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Carl-Johan Wases (M) yrkande om avslag på
förvaltningarnas förslag och bifall till egen budget.

§ 7 Attestförteckning 2020
Ärendenummer: Soc 110/2020
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

I kommunens attestreglemente regleras ansvar och rutiner för den interna
kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett helhetsansvar för
den interna kontrollen inom sin förvaltning och ska inför varje år utse
attestanter av ekonomiska transaktioner.
I ett tillägg till befintlig riktlinje för tillämpning av attestreglementet för Örebro
kommun regleras de attestregler som gäller vid elektronisk hantering av
leverantörsfakturor.
Nämnden ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda
attestanter.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2019-12-11
- Attestförteckning Socialnämnden 2020
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Attestanter vid ekonomiska transaktioner, elektronisk fakturahantering samt
Web vårdfaktura för 2020 utses enligt förslag.
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2. Förvaltningscheferna ges i uppdrag att besluta om förändringar av
attestuppdrag som sker under året.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 8 Samråd - Planprogram för Brickebackenområdet
Ärendenummer: Soc 1382/2019
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig vid samråd angående
planprogram för Brickebackenområdet. Planprogrammet syftar till att utreda
förutsättningarna för att utveckla området.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2020-01-14
- Socialnämndens yttrande vid samråd angående planprogram för
Brickebackenområdet
- Planprogram för Brickebackenområdet, samrådshandling daterad
2019-11-07
- Samrådsbrev
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Socialnämnden antar förvaltningarnas förslag till yttrande som sitt eget och
översänder det till Stadsbyggnad.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
David Larsson (SD) deltar inte i beslutet.
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§ 9 Ändring av den kompletterande beslutanderätten
Ärendenummer: Soc 117/2020
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning

Den kompletterande beslutanderätten behöver ändras då utredningsenhet
Ensamkommande barn upphör den 15 januari 2020, biträdande enhetschef på
Socialkontor Vivalla har avslutat sin anställning, gruppledare på enheten för
Mottagning och socialjour har ändrat befattning till socialsekreterare, och
enhetschef på enheten för familjehem och familjerätt har bytt efternamn.
Förslaget är därför att förordnandet att fatta beslut enligt 43 § andra punkten
LVU tas bort för Ingrid Rislund, Marie Jakobsson och Lena-Maria Enander,
att titeln för Annika Bark ändras till socialsekreterare samt att Anna-Karin
Landströms efternamn, för förordnandet att fatta beslut enligt 43 § andra
punkten LVU, ändras till Adolfsson.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2020-01-09
- Kompletterande beslutanderätt, 2020-01-09
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- De föreslagna ändringarna i den kompletterande beslutanderätten antas.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 10 Val av ersättare till Socialnämndens sociala utskott 1
Ärendenummer: Soc 77/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Amund Axelsson (S) har av Kommunfullmäktige valts till ersättare i
Socialnämnden efter Björn Bjerke (S). Förslaget är att Amund Axelsson (S)
väljs till ersättare i Socialnämndens sociala utskott 1.
Förslag till beslut

- Amund Axelsson (S) väljs till ersättare i Socialnämndens sociala utskott 1.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 11 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Soc 132/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för december 2019:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Rekrytering
- Avtal
- Lex Sarah
- Personuppgiftsincident
- Hemvärnsprövning
- Yttranden till IVO
- Svar på begäran om överflytt av ärende till Örebro kommun
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2019-12-19, 2019-12-27,
2020-01-02, 2020-01-09, 2020-01-15
Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde:
Monika Boströms beslut om att LVM ej är tillämplig, fattat den 8 januari 2020.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från W3D3.
- Attestförteckning, 2019-12-11
- Delegationsbeslut innehållande sekretess finns i pärm.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 12 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

- Programplan med budget 2020, Programnämnd Social välfärd 2019-12-05
- Samverkansprotokoll 2019-12-03
- Valärende Kommunfullmäktige 2019-12-09
Förslag till beslut

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

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

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

Förvaltningschef Johanna Viberg och biträdande förvaltningschefer AnnCatrin Svantes Ohlson och Mats Brantsberg informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Johanna Viberg gör ett förtydligande kring titulaturen: Förvaltningschef
Johanna Viberg och de biträdande förvaltningscheferna Ann-Catrin Svantes
Ohlson och Mats Brantsberg har i förhållande till varandra samma typ av roll,
det vill säga det görs ingen skillnad på förvaltningschef och biträdande
förvaltningschef. Anledningen till att titlarna är olika är att Johanna Viberg är
förvaltningschef på en egen förvaltning medan Ann-Catrin Svantes Ohlson
och Mats Brantsberg är biträdande förvaltningschefer på
Kommunstyrelseförvaltningen, där kommundirektören är förvaltningschef och
enligt kommunallagen inte får delegera denna titel.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 14 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande Carina Toro Hartman (S) informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Tidigare har Kommunfullmäktige bekostat prenumerationer på Dagens
samhälle för samtliga förtroendevalda i Örebro kommun. Från och med
årsskiftet bekostar Kommunfullmäktige prenumerationer endast för ledamöter
och ersättare i Kommunfullmäktige, enligt beslut av Kommunfullmäktiges
presidium. Varje nämnd får själv besluta om man fortsatt vill erbjuda tidningen
till sina förtroendevalda, och nämnden får i så fall själv stå för kostnaden.
Förra veckan gick en inbjudan ut via e-post till en föreläsning om våld i nära
relation och dess konsekvenser för barn och unga. Föreläsningen är nu
fullbokad.
Den 3 februari är det invigning av Mini-Maria, och Socialnämndens ledamöter
kommer att få en inbjudan.
Athenagruppen öppnar den 1 februari men det blir ingen invigning.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer att ha en kunskapsdag med
rubriken "Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken
uppgift har socialtjänsten?" Webbsändningen kommer att vara samma dag som
Kommunfullmäktiges sammanträde, men vid intresse kan Socialnämndens
ledamöter få se den en annan dag. Information kommer att skickas ut.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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YRKANDE/RESERVATION
ÄRENDE NR SOC 967/2019

Verksamhetsplan med budget 2020
Liberalerna yrkar på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för
programområdet Social välfärd.

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reseNation till förmån för
eget budgetförslag.

Örebro den 20 januari 2020
För Liberalerna i Örebro kommun

Christer Johansson

Carina Johansson

Liberalerna Örebro• Mats-OlofLiljcgrcn • Pres~ckretcrarc • Tel. 0[9-215526 • e-post: mats-olofliljegren@liberalema.se
Sid I av I

Yrkande
Ärende: Verksamhetsplan med budget 2020
Ärendenummer: Soc 967/2019

Socialnämnden
Örebro kommun
23/1 2020

En ekonomi som måste komma i balans - även i socialnämnden
Örebro kommun har i uppdrag att se till att skattebetalarnas pengar förvaltas väl med syfte att ge
alla medborgare en god, trygg och långsiktig välfärd. De prognoser som löpande presenteras i
driftsnämnder i allmänhet och inom den sociala sektorn i synnerhet är mycket oroväckande och
behöver tas på stort allvar av de styrande partierna.
Den styrande majoriteten har under flera år gjort fel prioriteringar. Vi börja nu på allvar se
konsekvenserna av detta. Stora nedskärningar, där vi bland annat inom socialnämnden noterar att
besparingar ska nås genom att inte tillsätta vakanta tjänster, är ett exempel på åtgärder som
majoriteten tvingas vidta. Vad är nästa steg? Kommer majoriteten börja dra ner på förebyggande
verksamhet? Risken är till slut att socialtjänsten endast kommer vara en instans där vi endast löser
uppgifter som kommunen är ålagd enligt lag. Det är uppenbart att detta kommer på sikt kommer få
konsekvenser för såväl medarbetare som för barnfamiljer, missbrukare, våldsutsatta kvinnor mfl, det
vill säga personer som har störts behov av samhällets stöd.
Kommunen behöver dra i handbromsen kraftigt på många områden så att kärnan i kommunens
uppdrag, det vill säga att välfärden inte riskerar att urholkas. Moderaterna anser att en strukturell
ekonomisk översyn behöver göras i allmänhet, inom programområdet och då tydligt innefatta en
analys över socialnämndens ekonomiska situation på såväl kort som lång sikt.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden beslutar:

att

avslå förslaget till beslut i sin helhet samt att anta Moderaternas budget

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget
förslag.

För Moderaternas grupp i socialnämnden

Carl-Johan Wase (M)

Datum: 2020-01-23

Yrkande

Socialnämnden

6 Verksamhetsplan med budget 2020
Örebro är en av de kommuner som växer mest i Sverige just nu, något som medför
positiva aspekter men även utmaningar. Vänsterpartiet vill göra det möjligt för

kommunen att växa utan växtvärk. Det betyder att vi behöver satsa på en viktig
grund bult i samhället-vår välfärd. Vi ser ett Örebro där skolan, äldreomsorgen och
stödet till funktionsnedsatta är nyckeln till ett Örebro där alla får möjligheten att

växa och må bra oavsett rådande förutsättningar. Vi ser ett Örebro som satsar på
det gröna och nyskapande och aktivt jobbar för att förena människor. l vårt Örebro
satsar vi på barnen, vi skapar mötesplatser för invånarna och säkerställer att alla i
behov av stöd och hjälp får det. Där andra partier ser nedskärningar som lösningen

vill Vänsterpartiet ge människor utrymme att växa. Vi kan inte tänka oss att spara
på kommunens yngsta, äldsta eller de mest utsatta. Vi måste hitta andra
prioriteringar.
Grunden för en välfungerande kommunal verksamhet är-kontinuitet, långsiktighet
och stabilitet. Det har vi inte idag. Vi ser hur kommunens verksamheter slås sönder
av privatiseringar där äldreomsorgen är ett tydligt exempel. Det gör att vi varken
ger kommunens verksamheter rätt verktyg för att klara sitt uppdrag eller
säkerställer en bra arbetsmiljö. Att använda new public management som modell
inom den svenska välfärden har visat sig vara både kostsamt och förödande för
verksamheterna. Därför är det viktigt att vi arbetar för att kommunen ska ha
kontroll över kostnaderna och full insyn i verksamheten, vilket inte går med dagens
omfattande privatiseringar. Kontroll och insyn är viktiga delar för en ekonomi i
balans, men också för att komma till rätta med de strukturella problem som
privatiseringarna skapat. Privatiseringarna bidrar till en ryckig och svårplanerad
organisation i ständig förändring där personalen slits ut eller väljer en annan
arbetsgivare än kommunen. Vi kan inte gå med på ytterligare nedskärningar när
kommunens verksamheter redan går på knäna ekonomiskt. Vi ser inte att
nedskärningarna kommer att ha några positiva ekonomiska effekter, de riskerar
istället att leda till strukturella problem som fördyrar verksamheterna i längden.
Vänsterpartiet har i Ett Örebro för alla ett fullt finansierat budgetförslag, utan
nedskärningar på de yngsta, äldsta eller de mest utsatta. I vårt Örebro lämnas ingen
bakom, vare sig kommunens invånare eller vår viktiga personal. I ett samhälle där vi
tillsammans har rätt förutsättningar för att ta oss an dagens utmaningar kan vi
skapa en stad som håller ihop, vi kan skapa en mer jämlik och attraktiv stad.
Tillsammans skapar vi ett Örebro för alla - inte bara för några få.
Vänsterpartiet yrkar med hänvisning till detta:

att

avslå ärendet i sin helhet med hänvisning till Vänsterpartiets förslag till
budget Ett Örebro För Alla.

Vid händelse att detta yrkande faller, ska den här skrivelsen betraktas som en
reservation.
För Vänsterpartiet

Faisa Maxamed
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Ärende: Verksamhetsplan med budget 2020
Ärendenummer. Soc 967/2019
Datum: 2020-01-23

Med kärnan i fokus sverigedemokraternas förslag till budget 2020
En politik som syftar till att skapa stabilitet och trygghet med fokus på kärnuppdraget genom vår budget
ger ett stabilt samhälle där psykisk ohälsa lindras och där missbruk minskar. Vi prioriterar att lägga
pengarna där de gör mest nytta, snarare än att göra spektakulära satsningar som ser attraktiva ut i
rosenskimrande retorik som antyder löften sorn i praktiken bara är innehållslösa värdegrundsförklaringar
utan praktisk nytta.
Med hänvisning ovanstående yrkar jag avslag till förmån för vår budget, Med kärnan i fokus
sverigedemokraternas förslag till budget 2020. I det fall yrkandet faller gäller ovanstående som
reservation.

För sverigedemokraterna i Socialnämnden:

;jf_~.)/MrDavid Larsson (SO)
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