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Paragraf 71–87 
 
 
 
Kristin Abrahamsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
  
 
Carl-Johan Wase (M), ordförande §§ 71-78 
 
 
 
Carina Toro Hartman (S), ordförande §§ 79-87 
 
 
 
Ewa Lindén (V), justerare  
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§ 71 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 9 (§ 79) "Information - Typärenden" utgår från ärendelistan. 

Personärende 13-20 (§§ 294-301) tillkommer till ärendelistan. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 72 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Ewa Lindén (V), med Christer Johansson (L) som ersättare, föreslås justera 
dagens protokoll. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Ewa Lindén (V), med Christer Johansson (L) som ersättare, utses att justera 
dagens protokoll. 

 

§ 73 Anmälan om jäv 
Handläggare: Ordförande 

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

Sara Maxe (KD) anmäler jäv i personärende 9 (§ 290).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 
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§ 74 Ej verkställda beslut, kvartal 1 2022 
Ärendenummer: Soc 371/2022 
Handläggare: Christian Cederhag 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden är som beslutande nämnd skyldig att kvartalsvis rapportera och 
anmäla de beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (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 2022 uppgick Socialnämndens totala antal rapporterade 
beslut till 26 stycken. Av dessa rapporterades sju som fortsatt ej verkställda och 
19 som verkställda. Den genomsnittliga väntetiden sammantaget för alla beslut 
är drygt sex månader, vilket är en minskning med en cirka månad från 
föregående kvartal. 

Det är bostad för vuxna och kontaktfamilj ungdom som är de vanligaste 
insatserna som inte kunnat verkställas. Det vanligaste skälet till dröjsmål är att 
det saknas plats. Fördelningen vad gäller kön är jämn. 

Christian Cederhag informerar om nyheter i rapporteringen av Ej verkställda 
beslut samt informerar om anledningarna till att ärenden som är äldre än 8 
månader inte har verkställts.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2022-05-20 
- Statistikrapport till Stadsrevisionen över ej verkställda SoL-beslut 
rapporterade kvartal 1, 2022 (Socialnämnden) 
- Statistikrapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda SoL-beslut 
rapporterade kvartal 1, 2022 (Socialnämnden) 

Förslag till beslut 
Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag till 
Socialnämnden 

1. Lämna statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL, 
Socialnämnden, för kvartal 1, 2022 till Kommunfullmäktige. 

2. Lämna statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL, 
Socialnämnden, för kvartal 1, 2022 till Programnämnd social välfärd för 
information. 

Ärendet skickas till Kommunfullmäktige via Programnämnd social välfärd. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag. 
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§ 75 Kvarbo 
Ärendenummer: Sov 396/2019 
Handläggare: Therese Östling, Ingela Widner 

Ärendebeskrivning 
Hösten 2019 skapades en grupp som vi kallar Kvarbo. I uppdraget skulle 
socialsekreterare som sociala lotsar tillsammans med ÖBO:s bokonsulenter 
arbeta uppsökande och aktivt vräkningsförebyggande. Med Kvarbo skapades 
en gemensam ingång oavsett problematik så att hyresvärden skulle slippa ta 
flera olika kontakter för att hitta rätt handläggare. 
  
Vi kan konstatera idag att arbetssättet har varit mycket gynnsamt. Det finns 
idag tack vare Kvarbo enklare och snabbare vägar för hyresvärdar att kontakta 
kommunen för att få hjälp med problem kring hyresgäster. En rapport har 
sammanställts för uppdraget och arbetssättet lever kvar. Gruppen gör 
bedömningen att det behöver finnas en person som har uppdraget att leda och 
driva på i rätt riktning. Eventuellt kan samarbetet utvecklas ytterligare, t ex 
genom att sätta upp tydliga mål och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
- Slutrapport, 2022-02-15 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 76 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Soc 668/2022 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits med stöd av delegation under perioden 10 
maj 2022 - 6 juni 2022: 
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll 
- Rekrytering 
- Hemvärnsprövning 
- Attestkomplettering 
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Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2022-
05-10 - 2022-06-06.  
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2022-
05-10 - 2022-06-06.  
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2022-05-12, 2022-05-24 och 
2022-06-02. 
- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2022-05-
10 - 2022-06-06.  
- Attestkomplettering, maj 2022 (Soc 1321/2021) 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 77 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 669/2022 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslutsunderlag 
- Samverkansprotokoll - Myndighetsverksamheten, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-12 (Ks 289/2022) 
- Samverkansprotokoll - Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2022-04-27 (Ks 71/2022) 
- Delegation av beslutanderätt under Förvaltningschefs semester, 
förvaltningschef för Förvaltningen för sociala insatser, 220711 till 220807 (Soc 
578/2022)  
- Beslut från IVO gällande tillsyn av Athena-gruppen (Soc 191/2022)  
- Protokollsutdrag, "Strategi mot hemlöshet i Örebro", Kommunstyrelsens 
utskott för socialt förebyggande arbete, 2022-03-29, § 9 (Soc 985/2021) 
- Strategi mot hemlöshet i Örebro, 2022-02-23 (Soc 985/2021) 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 78 Förvaltningscheferna informerar 
Handläggare: Johanna Viberg, Mats Brantsberg, Lena Mantler 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Johanna Viberg, biträdande förvaltningschef Mats Brantsberg 
och verksamhetschef Lena Mantler informerar nämnden relevant information 
om vad som hänt sedan förra sammanträdet.  
 
Johanna Viberg informerar från Förvaltningen för sociala insatser: 
- Arbetet i verksamheterna löper på. 
- Rekryteringarna inför sommaren är färdiga för IFO. 
- Arbetar nu i olika processer, i en förvaltande process och i en avvecklande 
process då det ska bli en ny organisation. 
- Arbetet med NOD pågår vilket innebär stora förändringar med att arbeta mer 
flexibelt.  
- Förberedelser inför nya lagstiftningar. 
  
Mats Brantsberg informerar från Verksamheten för stödjande och 
förebyggande arbete: 
- Verksamheten rullar på bra. 
- Under sommaren kommer alla verksamheter vara igång förutom under 2 
veckor då familjecentralerna har stängt. 
- Under sommaren kommer det arbetas mer aktivt med Sputnik tillsammans 
med fältare. 
  
Lena Mantler informerar från Myndighetsverksamheten: 
- Det är svårt att rekrytera socialsekreterare. Det pågår ett arbete tillsammans 
med HR som handlar om att rekrytera och behålla medarbetare. Arbetet 
innefattar många olika delar, bland annat att satsa på arbetsmiljön för 
medarbetarna och att samarbeta mer med Örebro universitet.  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  
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Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 79 Information - Typärenden 
Handläggare: Eva Cading 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår. 

 

§ 80 Barns rätt till insats utifrån behov - Ett case-arbete 
Ärendenummer: Soc 620/2022 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 
Uppdraget är initierat av socialnämndens ordförande Carina Toro Hartman 
och 1:e vice ordförande Sara Maxe. Uppdraget kommer att utföras i Case 
liknande form som utgår ifrån reella ärenden som identifieras inom 
myndighetsverksamheten för individ och familjeomsorg. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2022-05-30 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Socialnämnden ger Kommunstyrelseförvaltningens myndighetsverksamhet 
(IFO och SOU) och förvaltningen för sociala insatser i uppdrag att i det 
ordinarie linjearbetet säkra en samverkansprocess kring enskilda ärenden så att 
barnets rätt till insats utifrån sina behov tillgodoses. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Socialnämnden ger Kommunstyrelseförvaltningens myndighetsverksamhet 
(IFO och SOU) och förvaltningen för sociala insatser i uppdrag att i det 
ordinarie linjearbetet säkra en samverkansprocess kring enskilda ärenden så att 
barnets rätt till insats utifrån sina behov tillgodoses. 
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§ 81 Ordförande informerar 
Handläggare: Ordförande 

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

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt ordförandens förslag. 

 

§ 82 Rapportering av åtagande i VP 2021, ang barns rätt 
Ärendenummer: Soc 209/2022 
Handläggare: Marie Worge 

Ärendebeskrivning 
I Verksamhetsplan med budget 2021 fanns åtagandet; Identifiera situationer i 
handläggning där barnets rätt riskerar att få stå tillbaka i relation till vårdnadshavares rätt, 
annan lagstiftning eller andra arbetssätt. 
Utifrån detta har Socialnämndens verksamheter i en enkät beskrivit situationer 
där medarbetare upplever att barns perspektiv och rättigheter krockar med 
omgivande vuxenvärldens perspektiv och vårdnadshavares rättigheter och 
skyldigheter. 

Svaren har sammanställts, bearbetats och kopplats till forskning m.m. Detta 
har sammanställts i bifogad rapport. 

Beslutsunderlag 
- Rapport - när barns perspektiv krockar med vuxnas, 2022-02-23 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 83 Remiss - Förslag till Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöds allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om 
socialnämndens utredning gällande vårdnad om barn i 
vissa fall 
Ärendenummer: Soc 610/2022 
Handläggare: Anna Karlsson, Ulrika Lundkvist 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen ”Förslag 
till MFoFs allmänna råd (HSLF_FS 2022: XX) om Socialnämndens utredning 
gällande vårdnad om barn i vissa fall”. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram för socialnämnden att behandla på 
nämndsammanträde i juni 2022. 

Beslutsunderlag 
- Förslag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd 
(HSLF-FS 2022:XX) om socialnämndens utredning gällande vårdnad om barn 
i vissa fall 
- Konsekvensutredning, 2022-05-12 
- Sändlista 
- Tjänsteskrivelse, 2022-06-01 
- Remissvar, 2022-06-01 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 84 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 föredragning 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 85 Socialnämndens eget utförande, Insatser till vuxna - 
beställning  
Ärendenummer: Soc 567/2022 
Handläggare: Marie Worge, Lena Mantler, Urban Svensson 

Ärendebeskrivning 
Inom ramen för uppdraget Identifiera insatser från Socialnämnden som kan utföras i 
kommunal respektive extern regi (Soc 1063/2020), beslutade uppdragsägarna att 
riktlinjer för bistånd samt en överenskommelse angående nämndens eget 
utförande ska tas fram. 

Under hösten 2021 fastställde Socialnämnden Riktlinje för bistånd enligt 
socialtjänstlagen, IFO vuxna (Soc 1018/2021). Där beskrivs behoven hos de 
Socialnämnden möter under utredning, samt syftet med olika insatser för att 
tillgodose dessa behov. En stor del av insatserna utförs av Socialnämndens eget 
utförande. Därutöver beviljas insatser i hos externa utförare, genom såväl 
ramavtal som olika typer av verksamhetsavtal, och vid behov 
direktupphandling. 

Nämnden informeras nu om det av berörda förvaltningschefer fastställda 
dokument Socialnämndens eget utförande, Insatser till vuxna – beställning. Där beskrivs 
vad Socialnämndens eget utförande, genom psykosocialt stöd och behandling, 
förväntas göra för att möta behoven i riktlinjen. 
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Dokumentet utgör grunden för en ”beställning” av utförande och en 
överenskommelse mellan nämndens myndighetsutövning och nämndens eget 
utförande, rörande både allmänna frågor och hur insatser i form av stöd och 
behandling generellt utförs. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2022-05-30 
- Socialnämndens eget utförande, Insatser till vuxna, fastställd av biträdande 
förvaltningschef KSF myndighetsverksamhet samt förvaltningschef FSI, 2022-
05-27. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 86 Ställningstagande avseende Socialnämndens eget 
utförande, Insatser till vuxna - beredning 
Ärendenummer: Soc 617/2022 
Handläggare: Marie Worge 

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 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Cindy Arain Cicek informerar nämnden om den ekonomiska 
månadsrapporten för maj. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk månadsrapport, 2022-06-09 

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 maj månad 2022 överlämnas till Programnämnd 

social välfärd för vidare hantering. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag.
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