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§ 145 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. 

Ärende 21, "Tillägg av nya beslut och justeringar i delegationsordningen", har 
tillkommit till ärendelistan.  

Personärendena 10-16 (§§ 470-476) har tillkommit till ärendelistan.  

Personärendena 10-11 (§§ 470-471) utgår. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 146 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

  

§ 147 Anmälan om jäv 
Handläggare: Ordförande 

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

Ewa Leitzler (M) anmäler jäv i personärende 6 (§ 466).  
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Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 

 

§ 148 Ramjustering och ombudgetering 
Ärendenummer: Soc 563/2021 
Handläggare: Lena Segerberg 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete fattade i oktober 
beslut om att delta implementeringen av GVI som metod tillsammans med 
Polisen och Kriminalvården. Med anledning av detta föreslås tillfällig 
kompensation 2021 motsvarande 67 tkr till Socialnämnden. 

Kompensationen tilldelas Utrednings vuxna. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-12-06 

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. 

 

§ 149 Ekonomisk månadsrapport  
Ärendenummer: Soc 248/2021 
Handläggare: Lena Segerberg 

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

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk månadsrapport, november 2021 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Rapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare 
hantering. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 150 Nulägesöversikt för Socialnämnden, 2021 inför 
budget 2023 
Ärendenummer: Soc 1181/2021 
Handläggare: Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson 

Ärendebeskrivning 
Som en del av Örebro kommuns styrmodell ska varje nämnd årligen anta en 
sammanfattande och översiktlig beskrivning av nuläget inom verksamheten, 
kallad Nulägesöversikt. Den överlämnas till Kommunstyrelsen som en del av 
underlaget i arbetet med kommunens budget för 2023. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-11-23 
- Nulägesöversikt för Socialnämnden, daterad 2021-11-23 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden: 

1. Nulägesöversikten för Socialnämnden fastställs. 

2. Nulägesöversikten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering 
inom ramen för Örebro kommuns budgetprocess. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 151 Förlängning av beslut gällande vaccination kopplat 
till arbetstid för medarbetare i Örebro kommun 
Ärendenummer: Soc 241/2021 
Handläggare: Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson 

Ärendebeskrivning 
I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun tog då ställning till att samtliga medarbetare inom kommunen fick 
möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras 
med tid motsvarande en timme.  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre, samt 
personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en 
påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, den s k tredje dosen. Förslaget innebär att 
dessa berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid eller på 
sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) förordar att arbetsgivare, så långt som möjligt, 
underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning till att 
låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet med lön 
för att vaccinera sig.  

Örebro kommun har fortfarande anställda som inte vaccinerat sig mot covid-
19 och för att ytterligare minska smittspridning är det viktigt att de som ännu 
inte vaccinerat sig, vaccinerar sig. För att underlätta för den gruppen 
medarbetare, och även de som behöver en påfyllnadsdos, att vaccinera sig 
föreslås att berörda medarbetare får möjlighet att vaccinera sig på arbetstid 
eller på sin fritid och då kompenseras med tid motsvarande en timme. 

Socialnämnden beslutade 2021-02-18 att erbjuda medarbetare som har 
Socialnämnden som arbetsgivarnämnd att vaccinera sig mot Covid-19 på 
arbetstid samt att om vaccination istället sker på 
fritiden kompenseras medarbetaren med tid mot tid motsvarande en timme per 
vaccinationstillfälle. Beslutet gäller till och med den 31 december 2021, varför 
det nu behöver förlängas.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-12-01 
- Protokollsutdrag, Socialnämnden, "Ställningstagande gällande vaccination 
kopplat till arbetstid för medarbetare i Örebro kommun (Covid-19)", 2021-02-
18, § 21 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden: 

 1. Socialnämnden beslutar att medarbetarna som har Kommunstyrelsen som 
arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig på arbetstid där det är praktiskt 
möjligt utan störningar för verksamheten. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med tid 
mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och 
från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Beslutet gäller fram till den 31 december 2022. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 152 Redovisning av Lex Sarah-ärenden 
Ärendenummer: Soc 1149/2021 
Handläggare: Lena Mantler, Urban Svensson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna Lena Mantler och Urban Svensson informerar om de 
Lex Sarah-ärenden som utretts och beslutats under perioden 2021-10-14 till 
2021-12-08. 

Det finns i nuläget ett öppet Lex Sarah-ärende som inte har utretts och 
beslutats än. Det handlar om att uppdrag om insats har inte lämnats vidare.   

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 154 Ej verkställda beslut, kvartal 3 2021 
Ärendenummer: Soc 530/2021 
Handläggare: Ronja Sveder 

Ärendebeskrivning 
Gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte blivit verkställda inom tre (3) 
månader, eller haft ett uppehåll i verkställigheten mer än tre månader, ska 
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rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Efter rapportering till 
IVO ska en sammanställning göras till Socialnämnden. Sammanställningen till 
nämnd avser tredje kvartalet 2021. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2021, 2021-11-
08 
- Statistikrapport över ej verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 3, 2021-
11-08 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden 

- Rapportera statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 3, 
2021 till Kommunfullmäktige och Stadsrevisionen. 

Nämndens behandling 
Nämnden enas om att dra två stickprov bland de ej verkställda besluten för 
kvartal 3 2021, som ska presenteras för Socialnämnden under ärendet "Ej 
verkställda beslut, kvartal 4 2021".  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1.  Rapportera statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 
3, 2021 till Kommunfullmäktige och Stadsrevisionen. 

2. Två stickprov dras bland de ej verkställda besluten för kvartal 3 2021, som 
ska presenteras för Socialnämnden under ärendet "Ej verkställda beslut, kvartal 
4 2021".  

 

§ 155 Val av ledamot till Socialnämndens sociala utskott 3 

Ärendebeskrivning 
Linda-Olivia Olofsson (C) har av Kommunfullmäktige valts till ersättare i 
Socialnämnden efter Daniel Ryttar (C).  

Förslaget är att Linda-Olivia Olofsson (C) väljs till ordinarie ledamot i 
Socialnämndens sociala utskott 3 efter Daniel Ryttar (C).  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden 

- Linda-Olivia Olofsson (C) väljs till ordinarie ledamot i Socialnämndens 
sociala utskott 3.  
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Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

§ 156 Verksamhetspresentation - Barnahus i Örebro län 
Handläggare: Beatrice Bergqvist, Marit Äng 

Ärendebeskrivning 
Barnahus Örebro län är en samverkan mellan åklagare, polis, socialtjänst, 
rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatri (BUP). Barnahus finns till för barn 
och unga bosatta i Örebro läns alla tolv kommuner. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 157 Remiss - Fordonsriktlinjer för Örebro 
kommunkoncern  
Ärendenummer: Soc 1064/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ges möjlighet att yttra sig över förslaget till Fordonsriktlinjer 
för Örebro kommunkoncern. Riktlinjerna ska ersätta nuvarande Fordonspolicy 
med riktlinjer som antogs 2013. Remissvar ska lämnas till Kommunstyrelsens 
utskott för hållbar utveckling senast den 6 december 2021. Socialnämnden har 
fått förlängd svarstid till den 16 december 2021. 

Nämnden föreslås i sitt yttrande tillstyrka föreslagna riktlinjer med förslag till 
tillägg. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-11-24 
- Socialnämndens yttrande, 2021-11-24 
- Följebrev, 2021-08-26 
- Remissversion – Fordonsriktlinjer för Örebro kommunkoncern, 2021-06-09 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden: 

- Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 158 Remiss - Strategi mot hemlöshet - Beslut  
Ärendenummer: Soc 985/2021 
Handläggare: Therese Östling 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Strategi 
mot hemlöshet i Örebro. 

  

Den föreslagna strategin har fyra strategiområden; 

1. Förutsättningar – uthållig organisation för ett nollvisionsarbete. 
2. Främjande – bostäder för alla. 
3. Förebyggande – vräkningsförebyggande arbete 
4. Åtgärdande – effektiva, likvärdiga och kvalitativa insatser. 

  

Ett förslag till yttrande togs fram för Socialnämndens sammanträde i 
november. Nämnden beslutade då om beredning och att beslut om remissvar 
fattas i december.  

Beslutsunderlag 
- Remissmissiv, 2021-09-08 
- Remissförslag – Strategi mot hemlöshet i Örebro 
- Tjänsteskrivelse, 2021-10-13 
- Socialnämndens yttrande, 2021-10-13 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Socialnämnden antar förslag till remissvar som sitt eget och översänder det 
till Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete. 
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Yrkande 
Christer Johansson (L) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Carl-Johan Wase (M), Monica Skålberg (M) och Yvonne käll (M) yrkar i första 
hand att ärendet ska återremitteras med motiveringen att förvaltningarna ska 
ombearbeta strategin för att göra den tydligare, och i andra hand att ärendet 
ska avslås.  

David Larsson (SD) yrkar bifall till Carl-Johan Wases, Monica Skålbergs (M) 
och Yvonne Källs (M) yrkande.  

Proposition 
Ordförande Carina Toro Hartman ställer först Carl-Johan Wases (M), Monica 
Skålbergs (M) och Yvonne Källs (M) yrkande om återremiss under proposition 
och finner att Socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga Carl-Johan Wases (M), Monica Skålbergs (M) och Yvonne Källs (M) 
yrkande om avslag respektive förvaltningarnas förslag till beslut.  

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att Socialnämnden 
beslutar enligt förvaltningarnas förslag.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Socialnämnden antar förslag till remissvar som sitt eget och översänder det 
till Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete. 

2. Christer Johansson (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.  

Louise Ornell (V) deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Carl-Johan Wase (M), Monica Skålberg (M) och Yvonne käll (M) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande om att i första hand 
återremittera ärendet och att i andra hand att avslå ärendet.   
 

§ 159 Tillsynsrapport 2021  
Ärendenummer: Soc 711/2020 
Handläggare: Therese Östling 

Ärendebeskrivning 
I årets tillsynsrapport redovisas följande fyra tillsyner: 

 

ID V1: Åtgärder av upptäckta avvikelser enligt lex Sarah 

ID E1: Inköp av avtalade varor och tjänster 

ID E2: Rutin för uppföljning och prognos 
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ID P1: Introduktion av nyanställda 
 

Tre av tillsynerna har visat på vissa brister och för varje tillsyn ges 
rekommendationer om åtgärder. Tillsynen gällande introduktion av nyanställda 
kunde inte visa några brister och där föreslås inga åtgärder. 

Utöver dessa har uppföljning gjorts av tidigare tillsyner. 
  
Förvaltningscheferna har värderat årets samlade resultat av tillsynerna och 
bedömer att dessa visar på en medelhög grad av kontroll. Den interna 
kontrollen bedöms fungera men det finns förbättringsbehov. Det som 
framförallt kan bli bättre är att genomföra beslutade åtgärder. Det kan ses till 
exempel i årets tillsyn gällande åtgärder efter lex Sarah, tillsynen gällande rutin 
för uppföljning och prognos, samt i uppföljningen av tidigare tillsyn gällande 
systematiskt brandskyddsarbete. 
  
Sammantaget bedöms nämndens samlade system för intern kontroll fortsatt 
vara på en acceptabel grad av intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Intern kontroll – Tillsynsplan 2021 – en sammanfattad översikt 
Bilaga 2: Intern kontroll – Tillsynsrapport 2021 – en sammanfattad översikt 
Bilaga 3: Sammanställning av Tillsyns-ID V1: Åtgärder av upptäckta avvikelser 
enligt lex Sarah 
Bilaga 4: Formsenkät Frågor till dig som nyanställd 
Bilaga 5: Tillsynsrapport 2021: Uppföljning av Systematiskt brandskyddsarbete, 
SBA 
Bilaga 6: Uppföljningsrapport, daterad, 2021-05-21, Uppföljning av beslutade 
åtgärder utifrån riskanalys 2020 samt tillsynsrapport 2020 
Bilaga 7: Stella, fördjupad statistik 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

 1. Förvaltningscheferna får i uppdrag att genomföra de åtgärder som har 
föreslagits i tillsynsrapporten. 

 2. Socialnämnden godkänner Tillsynsrapport 2021 och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  13 (19) 

§ 160 Tillsynsplan 2022  
Ärendenummer: Soc 483/2021 
Handläggare: Therese Östling 

Ärendebeskrivning 
Internkontrollen ska bidra till att nämnderna, med rimlig grad av säkerhet, kan 
säkerställa att mål för den egna verksamheten uppnås. Tillsynsobjekten för 
2022 har valts utifrån resultatet av den riskanalys som genomfördes under 
våren 2021. Följande tillsyner planeras under 2022: 

  

-       Efterlevnad av rutinen för informationssäkerhet. 

-       Återsökning av medel från Migrationsverket 

-       Begäran om uppvisande av registerutdrag 

Beslutsunderlag 
- Rapport: Riskanalys för Socialnämndens verksamheter, daterad 2021-06-01 
- Tillsynsplan 2022, daterad 2021-10-18 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

  

1. Nämnden ska under 2022 tillsyna följande processer: 

- Rutin för informationssäkerhet (V) 

- Återsökning av medel (E) 

- Begäran om uppvisande av registerutdrag (P) 

 

2. Socialnämnden antar Tillsynsplan 2022 och överlämnar den till 
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 161 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Soc 1343/2021 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut: 
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll 
- Rekrytering 
- Lex Sarah 
- Utlämnande av allmän handling 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2021-11-
09-2021-12-06.  
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2021-11-25.  
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2021-
11-09-2021-12-06.  
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2021-
11-09-2021-12-06.   

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 162 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 1344/2021 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslutsunderlag 
- Samverkansprotokoll - Myndighetsverksamheten, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2021-11-03 (Ks 89/2021) 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, 2021-11-11 (Nf 
689/2021) 
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- Samverkansprotokoll - Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2021-10-08 och 2021-10-29 (Ks 47/2021) 
- Protokollsutdrag, "Taxa för utlämnande av kopior av allmänna handlingar", 
Kommunfullmäktige, 2021-11-17, § 310 (Soc 1342/2021) 
- Taxa för utlämnande av kopia av allmän handling i Örebro kommun, 2021-
10-15 (Soc 1342/2021) 
- Protokollsutdrag, " Vissa val m.m.", Kommunfullmäktige, 2021-11-17, § 318 
(Soc 1347/2021) 
- Valhandling, "Vissa val m.m.", 2021-11-17, (Soc 1347/2021) 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg och biträdande förvaltningschef Ann-Catrin 
Svantes Ohlson informerar nämnden relevant information om vad som hänt 
sedan förra sammanträdet. 

Johanna Viberg informerar om att det förekommer smitta av Covid-19 i 
förvaltningen och att grundbemanningen är ansträngd. Det finns en trötthet i 
organisationen efter en lång pandemi. Det är viktigt för alla chefer och 
medarbetare att orka hålla i och hålla ut. Hoppas att julen blir lugn.  

Ann-Catrin Svantes Ohlson meddelar att läget inom Myndighetsverksamheten 
är ganska lugnt men att det finns en stor trötthet i organisation på grund av 
pandemin. Det finns lite smitta av Covid-19 i verksamheten. Återgången till 
arbetsplatsen har pausats i och med den stora smittspridningen i samhället.  

Johanna och Ann-Catrin önskar en god jul och ett gott nytt år.    

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

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

Nämndens ledamöter uppmanas att avsätta hela eftermiddagen i samband med 
nämndsammanträden då sammanträdena ofta slutar sent.  

På nämndsammanträdet i februari kommer utbildningen "Att möta 
rättshaveristiskt beteende" att diskuteras under ett ärende. Därför uppmanas 
ledamöterna att ta med sig tankar, idéer och reflektioner om utbildningen till 
det nämndsammanträdet.  

Gällande att delta fysiskt eller digitalt på olika möten, som exempelvis 
gruppmöten, tar vi en månad i taget för att se hur läget gällande Covid-19 är 
just då.   

Carina tackar för ett fint samarbete och önskar alla en god jul och ett gott nytt 
år.  

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt ordförandes förslag. 

 

§ 165 Tillägg av nya beslut och justeringar i 
delegationsordningen 
Ärendenummer: Soc 46/2021 

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2022 träder flera ändringar i kraft i föräldrabalken vad gäller 
modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar 
och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion, prop. 
2020/21:176. 

Detta medför tillägg av nya beslut och justeringar i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-12-15 
- Bilaga 
Individ- och familjeomsorgs förslag. 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 

- Enligt Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag. 
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