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Närvarande ledamöter
Carina Toro Hartman (S)
Sara Maxe (KD)
Lars-Göran Hallenius (S)
Carola Johansson (S)
Evariste Nkurikiye (S)
Annika Tholster (C)
Stefan Almgren (C)
Argjira Morina (M)
Monica Skålberg (M)
Ewa Leitzler (M)
Christer Johansson (L)
David Larsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Britten Uhlin (S)
Louise Ornell (V)
Yvonne Käll (M)

ersätter Johan Gynnhammar (S)
ersätter Faisa Maxamed (V)
ersätter Carl-Johan Wase (M)

Närvarande ersättare
Amund Axelsson (S)
Jan-Eric Norman (S)
Inger Ljung (C)
Per Danielsson (KD)
Carina Johansson (L)
Maria Falk (SD)
Övriga
Johanna Viberg
Mats Brantsberg
Maria Fhager
Lena Mantler
Urban Svensson
Marie Worge
Therese Östling
Naemi Andersson
David Sundberg, § 19
Lena Segerberg, § 20

Bitr. förvaltningschef
Bitr. förvaltningschef
Nämndsekreterare
Verksamhetschef
Verksamhetschef, §§ 15-20
Planerare, §§ 15-20
Planerare, §§ 19-21
Enhetschef, §§ 15-18
Säkerhetssamordnare
Ekonom
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Paragraf 15–25

Maria Fhager, sekreterare

Carina Toro Hartman (S), ordförande

Yvonne Käll (M), justerare
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§ 15 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.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Dagordningen fastställs.

§ 16 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Yvonne Käll (M) föreslås att justera dagens protokoll med Argjira Morina (M)
som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Yvonne Käll (M) utses att justera dagens protokoll med Argjira Morina
(M) som ersättare.

§ 17 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

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

Socialnämnden beslutar:
- Anmälan av jäv tas till protokollet.
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§ 18 Verksamhetspresentation - Athenagruppen
Handläggare: Naemi Andersson
Ärendebeskrivning

Naemi Andersson, enhetschef, berättar om det nystartade HVB-hemmet
Athenagruppen.
Förslag till beslut

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

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 19 Information om rutiner vid hot och våld
Handläggare: David Sundberg
Ärendebeskrivning

David Sundberg från Säkerhetsenheten gör en kort genomgång av rutiner för
förtroendevalda vid hot och våld.
Förslag till beslut

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

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 20 Årsberättelse 2019
Ärendenummer: Soc 1477/2019
Handläggare: Lena Segerberg, Marie Worge, Lena Mantler, Urban Svensson
Ärendebeskrivning

Socialnämndens Årsberättelse syftar till att redovisa resultatet av nämndens
uppdrag och ekonomi för 2019. Rapporten innehåller även analys av resultat
samt noteringar om positiva iakttagelser och förbättringsområden. Det
ekonomiska utfallet för 2019 visar ett underskott på 29,9 mnkr. Förvaltningens
verksamheter i egen drift, exklusive ensamkommande barn och unga, redovisar
ett överskott på 6,0 mnkr och verksamheten för ensamkommande barn och
unga väntas redovisa ett överskott mot budget på 0,4 mnkr efter intäkter från
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Kommunstyrelsen. Verksamheten externa köp redovisar ett underskott på 4,8
mnkr mot budget. Budget för 2019 är den nivå verksamheten beräknades
kosta. Lagd budget gav ett ofinansierat underskott 33,6 mnkr där 5,2 utgörs av
verksamheten för ensamkommande barn och unga och 28,4 avser externa köp.
Socialförvaltningen har under året arbetat med de i Verksamhetsplan med
budget 2019 beslutade effektiviseringsuppdragen, samt annat utvecklingsarbete
för att uppfylla lagstiftningens krav och Socialnämndens reglemente.
Beslutsunderlag

- Socialnämndens Årsberättelse 2019
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Socialnämnden fastställer Årsberättelse 2019
2. Årsberättelse 2019 överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Nämndens behandling

Monica Skålberg (M) inkommer med ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
1. Socialnämnden fastställer Årsberättelse 2019
2. Årsberättelse 2019 överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Louise Ornell (V), Christer Johansson (L) och David Larsson (SD) deltar inte i
beslutet.

§ 21 Revisionsrapport "Granskning av kommunens arbete
för att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot
anställda och förtroendevalda"
Ärendenummer: Soc 1425/2019
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

PWC har på uppdrag av Örebro kommuns förtroendevalda revisorer
genomfört en granskning över kommunens arbete för att förebygga, förhindra
och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda. Den
sammanfattande bedömningen är att Socialnämnden inte bedriver ett helt
tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot
anställda och förtroendevalda. Förvaltningarna har utarbetat förslag på yttrande
över revisionsrapporten.
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Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2020-01-24
- Yttrande, 2020-01-09
- Revisionsrapport, november 2019
- Missiv, 2019-11-21
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Socialnämnden antar förvaltningarnas förslag till yttrande över
revisionsrapporten som sitt eget och översänder det till revisorerna.
2. Socialnämnden ger förvaltningschef och biträdande förvaltningschefer i
uppdrag att i respektive skyddskommitté göra en uppföljning av
dokumentationen av incidenter rörande hot och våld.
3. Socialnämnden ger Kommunstyrelsens Verksamheten för stödjande och
förebyggande arbete i uppdrag att stödja verksamheterna i att systematisera och
formalisera processen för riskanalys och riskbedömningar av hot och våld i
arbetsmiljön samt vidta proaktiva åtgärder utifrån identifierade risker.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

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

Anmälan av delegationsbeslut för december 2019:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Rekrytering
- Lex Sarah
- Personuppgiftsincident
- Hemvärnsprövning
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2020-02-06
- Attestkomplettering, 2020-02-10
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från W3D3.
- Attestkomplettering, 2020-02-10
- Delegationsbeslut innehållande sekretess finns i pärm.
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Förslag till beslut

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

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 23 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

- Kommunfullmäktige 2020-01-28 § 6 Revidering av nämndreglemente Organisationsförändring för dödsbohandläggning
- Nämndreglementen för Örebro kommun, rev. 2020-01-28
- Beslut från IVO 2020-01-13 om tillsyn gällande klagomål, Soc 136/2019
- Samverkansprotokoll Förvaltningen för funktionsstöds samverkansgrupp
2020-01-16
- Delegering av beslutanderätt under förvaltningschefens semester, 2020-01-23
- Delegering av beslutanderätt under förvaltningschefens semester, 2020-02-11
Förslag till beslut

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

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

7 (8)

ÖREBRO

Protokoll

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

Förvaltningschef Johanna Viberg och biträdande förvaltningschef Mats
Brantsberg informerar nämnden relevant information om vad som hänt sedan
förra sammanträdet.
Förvaltningschef/biträdande förvaltningschefer arbetar på i de processer och
uppdrag de har och försöker hitta bra strukturer i den nya organisationen. De
får mycket bra stöd av planerare, ekonom och verksamhetschefer.

Förslag till beslut

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

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 25 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande Carina Toro Hartman (S) informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Webbsändningen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) om prostitution
och människohandel kommer att vara på tisdag 18 februari, och de som har
anmält intresse har fått information. Det kommer finnas möjlighet att ta del av
en annan webbsändning från SKR framöver. Mer information skickas ut till
nämnden via e-post.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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Särskilt yttrande

Ärende 6
Ärendenummer: Soc 1477/2019
”Årsberättelse 2019”

Socialnämnden
Örebro kommun
13 februari 2020

Särskilt yttrande – årsberättelse 2019
Moderaterna bifaller aktuellt beslut men vill i sammanhanget genom detta särskilda
yttrande betona att utfallet av det ekonomiska resultatet måste kommenteras. Av
årsberättelsen framkommer att nämnden visade ett underskott på 29,9 mnkr. Utfallet har
givetvis en stark koppling till kommunens totala ekonomiska situation och ska således
ses som ett totalt resultat av de styrande partiernas prioriteringar. Moderaternas
prioriteringar var och är annorlunda än den styrande minoriteten och det får anses vara
beklagligt att en socialnämnd inte kan erhålla ekonomiska medel när vi samtidigt ser
satsningar på – för en kommun – icke obligatoriska verksamheter såsom byggande av
ett kulturkvarter etc.
För Moderaternas grupp i nämnden

Monica Skålberg (M)

