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§ 68 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 20-23 (§§ 140-143) har tillkommit. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 69 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
David Larsson (SD) föreslås justera dagens protokoll. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- David Larsson (SD) utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 70 Anmälan om jäv 
Handläggare: Ordförande 

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

Daniel Ryttar (C) anmäler jäv i personärendena 7-10 (§§ 127-130). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 
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§ 71 Ombudgetering och ramjustering  
Ärendenummer: Soc 563/2021 
Handläggare: Lena Segerberg 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ramjustering gällande kompensation för indexuppräkning för 
externt köpt vård och behandling 2021, kompensation för 2021 års 
löneökningar, kompensation för 2021 års hyresökningar enligt Sov308/2021, 
samt intern omfördelning av budget mellan verksamheter. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse till nämnd, 2021-05-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden: 

1. Reviderad budgetram för Socialnämnden fastställs. 
2. Reviderad driftbudget för Socialnämnden fastställs. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 72 Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Soc 248/2021 
Handläggare: Lena Segerberg, Lena Mantler, Urban Svensson 

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

Verksamhetscheferna Lena Mantler och Urban Svensson informerar om 
ekonomi i balans.   

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk månadsrapport maj 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

1. Informationen läggs till handlingarna 

2. Rapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 73 Verksamhetspresentation - Sputnik 
Handläggare: Jenny Håkansson, Caroline Ingeloff, Charlotte Bäck, Kajsa 
Sjöblom Zivkovic 

Ärendebeskrivning 
Sputnik är verksamhet för barn och unga som anhöriga till någon som dricker 
för mycket, använder narkotika eller missbrukar medicin. När möjlighet ges 
erbjuds även anhöriggrupp för vuxna. Kuratorerna Jenny Håkansson, Caroline 
Ingeloff, Charlotte Bäck och Kajsa Sjöblom Zivkovic presenterar 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 74 Ej verkställda beslut, kvartal 1 2021 
Ärendenummer: Soc 530/2021 
Handläggare: Ronja Sveder 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden är som beslutande nämnd skyldig att kvartalsvis rapportera och 
anmäla de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader, eller där avbrott i verkställigheten varat längre än tre månader. Syftet 
med rapporteringen är att kommunen ska ha kännedom om dessa ärenden 
samt kunna planera sina resurser för att kunna verkställa insatser inom skälig 
tid. 

För första kvartalet 2021 uppgick Socialnämndens totala antal rapporterade 
beslut till 52, vilket är på en liknande nivå som föregående kvartal. Av dessa 
rapporterades 26 som fortsatt ej verkställda och övriga som verkställda. Den 
genomsnittliga väntetiden för alla beslut är fem månader. Det är beslut om 
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öppenvård barn som står för majoriteten av ej verkställa beslut och det 
vanligaste skälet till dröjsmål är brist på personal. 

Beslutsunderlag 
- Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2021, 2021-05-26 
- Statistikrapport ej verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 1 2021, 2021-
05-26 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden: 

- Rapportera statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 1 
2021 till Kommunfullmäktige och Stadsrevisionen. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

§ 75 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. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig information 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 76 Uppdrag: Förstärkt familjehemsvård  
Ärendenummer: Soc 608/2021 
Handläggare: Lena Mantler 

Ärendebeskrivning 
Sedan många år har Örebro kommun, likt många landets kommuner, brottats 
med att i nog hög utsträckning rekrytera och behålla familjehem i egen regi. 

Under våren 2021 startade Myndighetsverksamheten IFO ett 
utvecklingsarbete, med tjänstedesign som metod, för att bli bättre och mer 
träffsäker i det stöd som ges till såväl familjehem som kontrakterade jourhem 
inför och under uppdrag. 

Uppdraget är en del av det övergripande uppdraget att Identifiera insatser från 
Socialnämnden som kan utföras i kommunal respektive extern regi (Soc 1063/2020). 
Uppdraget ska omfatta såväl Socialnämndens myndighetsverksamhet som 
Förvaltningen för sociala insatser. 

Beslutsunderlag 
- Uppdrag, förstärkt familjehemsvård, 2021-06-16 

Förslag till beslut 
- Socialnämnden beslutar att ge Socialnämndens myndighetsverksamhet samt 
Förvaltningen för sociala insatser uppdraget att utveckla verksamheten för 
kontrakterade jourhem. 

- Socialnämnden beslutar att ge Socialnämndens myndighetsverksamhet samt 
Förvaltningen för sociala insatser i uppdrag att utreda och implementera en 
förstärkt familjehemsvård i kommunal regi. 

Beslut 
- Socialnämnden beslutar att ge Socialnämndens myndighetsverksamhet samt 
Förvaltningen för sociala insatser uppdraget att utveckla verksamheten för 
kontrakterade jourhem. 

- Socialnämnden beslutar att ge Socialnämndens myndighetsverksamhet samt 
Förvaltningen för sociala insatser i uppdrag att utreda och implementera en 
förstärkt familjehemsvård i kommunal regi. 

 

§ 77 Arbetsmängdsmätning - Socialnämndernas 
verksamheter  
Ärendenummer: Soc 635/2021 
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson, Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Information om arbetsmängdsmätning för Socialnämndens verksamheter. 
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Beslutsunderlag 
- Muntlig presentation 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 78 Sociala investeringen NP-samverkan  
Ärendenummer: Soc 633/2021 
Handläggare: Johanna Viberg, Mats Brantsberg 

Ärendebeskrivning 
Information om uppföljande utvärdering gällande den sociala investeringen 
NP-samverkan. 

Den sociala investeringen NP-samverkan genomfördes från våren 2015 fram 
till och med sommaren 2018. Satsningens syfte var att skapa en väg in för 
målgruppen ungdomar och unga vuxna, från 15 år upp till och med 24 år, som 
upplever att vardagen och övriga livssituationen inte fungerar på grund av 
neuropsykiatriska svårigheter och funktionsnedsättningar. Uppföljningens syfte 
är att utvärdera vilka medelfristiga effekter avseende utbildning och 
sysselsättning som uppstått efter investeringen NP-samverkans slut. 

Utvärderingen visar att andelen individer som uppnått satsningens långsiktiga 
målsättningar om att fler elever som tillhör målgruppen fullföljer 
gymnasieutbildning med gymnasieexamen och andel som är sysselsatta är låg. 

Utifrån antaganden och slutsatser i slutrapporten, samt resultat och 
lönsamhetsberäkningar i denna uppföljande utvärdering är bedömningen att de 
förväntade ekonomiska effekterna för Socialnämnden inte genererats i den 
utsträckning som förväntats vid tidigare prognoser. Till följd därav justeras 
återföringen för Socialnämnden ned till 30 procent, 

Beslutsunderlag 
- Rapport uppföljande utvärdering till Ks, 2021-05-25 
- Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen, 2021-05-25 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 79 Tillägg av delegat i delegationsordningen och nya 
förordnanden i den kompletterande beslutanderätten 
Ärendenummer: Soc 46/2021 

Ärendebeskrivning 
1. Eftergift av ersättning för placerat barn 

Beslut om eftergift för förälder att bidra till kommunens kostnader vid vård av 
barn i ett annat hem än det egna är i dag delegerat till administratör vid 
Administrativa enheten. Utifrån tillfällig arbetsanhopning för administratör 
föreslås att planerare Eva Cading under en kortare tid, 1 september 2021 till 
och med 31 december 2021, ges delegation för beslut om eftergift. 
  
2. Handräckning av Polismyndighet 
Beslut att begära handräckning av Polismyndigheten för att genomföra beslut 
om vård eller omhändertagande kan i beslut av nämnden förordnas till ledamot 
eller tjänsteman, 43 § andra punkten LVU. 
  
Socialsekreterare Kent Persson har tillrätt en tjänst på Socialjouren. Förslaget 
är därför att han förordnas för att fatta beslut enligt 43 § andra punkten LVU. 
Detta för att säkerställa att behörig beslutsfattare alltid finns i tjänst på 
Socialjouren. 
  
Camilla Laggar och Mario Zambrana Corrales tillträder tjänster som 
socialsekreterare på Socialjouren den 31 maj 2021. Förslaget är därför att 
Camilla Laggar och Mario Zambrana Corrales från och med den 31 maj 2021 
förordnas för att fatta beslut enligt 43 § andra punkten LVU. Detta för att 
säkerställa att behörig beslutsfattare alltid finns i tjänst på Socialjouren. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-04-30 

Förslag till beslut 
Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag till 
Socialnämnden: 

-  Det föreslagna tillägget i delegationsordningen och de föreslagna 
förordningarna i den kompletterande beslutanderätten antas. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
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- Enligt Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag. 

§ 80 Anmälan av delegationsbeslut samt 
stickprovstagning 
Ärendenummer: Soc 632/2021 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut: 
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll 
- Rekrytering 
- Lex Sarah 
- Personuppgiftsincident 
- Begäran om utlämnande av allmän handling 
- Hemvärnsprövning 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2021-05-
11 t.o.m. 2021-06-07 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2021-05-27, 2021-06-03, 
samt 2021-06-08 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2021-
05-11 t.o.m. 2021-06-07 
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2021-
05-11 t.o.m. 2021-06-07 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

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

Gruppledare Birgitta Rasmussons beslut från 2021-05-11 om att polisanmäla 
enligt 12 kap. 10 § SoL för individ född 2017. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

 

 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  11 (13) 

§ 81 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 631/2021 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslutsunderlag 
- Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens frånvaro 
(Myndighetsverksamheten IFO), 2020-05-07 
- Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester (FSI), 2020-
05-24 
- Beslut från IVO, Tillsyn av Tjejboendet (Soc 279/2021) 
- Beslut från IVO, Meddelande om tillsyn och begäran av handlingar (Soc 
576/2020) 
- Samverkansprotokoll - Myndighetsverksamheten, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2021-05-05 (Ks 89/2021) 
- Samverkansprotokoll - Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2021-05-20 (Ks 47/2021) 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, 2021-05-11 (Nf 
445/2021) 
- Protokollsutdrag Pn Sov, § 74 Tilläggsanslag gällande årlig 
hyreskompensation, lönekompensation och indexkompensation - Beslut (Soc 
536/2021) 
- Tjänsteskrivelse Pn sov, Tilläggsanslag maj 2021 (Soc 536/2021) 
- Protokollsutdrag Pn Sov, § 75 Ekonomisk månadsrapport (Soc 536/2021) 
- Månadsrapport ekonomi, jan-mars 2021 Pn sov, (Soc 536/2021) 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 82 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. 
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Johanna Viberg informerar om att det är grönt läge gällande Covid-19 i 
Förvaltningen för sociala insatser. En medarbetare är smittad och ingen 
brukare är smittad. Förvaltningen kommer att ha kvar beredskap under 
sommaren. Sommarbemanning känns stabil och säkrad i egen regi. 

Ann-Catrin Svantes Ohlson meddelar att Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) kontaktat henne efter genomförd tillsyn gällande verkställighet av 
socialtjänstinsatser med anledning av covid-19 av hela 
Myndighetsverksamheten. Denna tillsyn har genomförts hos 58 kommuner 
och resultatet har föredragits på en nationell socialchefsgrupp. IVO såg positivt 
på Örebros verksamhet. Det är ett fortsatt högt inflöde av nya ärenden och 
utifrån det gångna året med pandemin råder en stor trötthet bland 
medarbetarna. Detta behöver nogsamt följas och förstärkning behöver göras. 

Mats Brantsberg meddelar att Verksamheten för stödjande och förebyggande 
arbete rullar på bra. Förebyggande enheten arbetar med att förstärka 
verksamheten utifrån statsbidraget "Sociala insatser i utsatta områden". 

Förvaltningschef och biträdande förvaltningschefer önskar alla en trevlig 
sommar. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 83 Ordförande informerar 
Handläggare: Ordförande 

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

Carina Toro Hartman informerar om att hon var på Kommunfullmäktige i 
måndags och svarade på en enkel fråga från Martha Wiklund (V): 

Hur säkerställer Örebro kommun att de verksamheter som några av våra 
sköraste unga skickas till är bra och stöttande verksamheter? 

Carina Toro Hartman svarade att det bland annat säkerställs genom 
upphandlingsprocessen för ramavtal, genom att vid direktupphandling bland 
annat kontrollera IVOs tillstånd och genom att kontakta kommunreferenser 
både för pågående och avslutade placeringar. Att en verksamhet är bra och 
stöttande handlar också om att den unga placeras i en verksamhet som kan 
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matcha hens behov. Matchningen är en viktig del för att det ska bli en hållbar 
placering som kan tillgodose den enskildes behov.  

Vad är Örebro kommuns rutin när det framkommer missförhållanden i en 
verksamhet som kommunen upphandlat? 

Carina Toro Hartman svarade bland annat att om det framkommer uppgifter 
om en verksamhet som gäller missförhållande, misstänkt missförhållande eller 
uppgifter som inte stämmer med det anbud som verksamheten lämnat i 
upphandling så hanteras det utifrån det specifika som uppkommer. Avvikelser 
rapporteras till upphandlingsenheten genom deras avvikelsehanteringssystem. 
Om det framkommer missförhållanden i en verksamhet som kommunen 
upphandlat tas kontakt med verksamhetens ledning för att få fördjupade 
uppgifter om det som varit förekommen anledning.  

Ordförande önskar alla en skön sommar. 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt ordförandes förslag.
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