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Socialnämnden 
 
Datum: 2022-03-17 
Tid: 08:45–14:30 
Plats: Jätten, Ribbingsgatan 1-3 
 
Närvarande ledamöter 
Carina Toro Hartman (S) 
Sara Maxe (KD) 
Lars-Göran Hallenius (S) 
Carola Johansson (S) 
Britten Uhlin (S) 
Jan-Eric Norman (S) 
Annika Tholster (C) 
Anabel Falkenström (C) 
Louise Ornell (V) 
Peter Andersson (M) 
Christer Johansson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Linda-Olivia Olofsson (C) ersätter Ewa Leitzler (M) 
Yvonne Käll (M) ersätter Carl-Johan Wase (M) 
Carina Johansson (L) ersätter Monica Skålberg (M) 
 
Närvarande ersättare 
Caroline Åkesson (S) 
Fredrik Thano (S) 
Ewa Lindén (V) 
Maria Falk (SD) §§ 28-36 
 
Övriga 
Ann-Catrin Svantes Ohlson Bitr. förvaltningschef 
Mats Brantsberg Bitr. förvaltningschef 
Urban Svensson Verksamhetschef 
Kristin Abrahamsson Nämndadministratör 
Cindy Arain Cicek Ekonom 
Ronja Sveder Administrativ samordnare 
Hanna Rapp Andersson Gruppledare 
Marit Äng Samordnare Barnahus 
Ulrika Lundkvist Enhetschef 
Martina Elvinsson Gruppledare 
Helena Lissén Hallonqvist Psykolog 
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Marianna Moqvist-Kakko Specialpedagog 
Soile Leino Enhetschef 
 
Paragraf 28–42 
 
 
 
 
Kristin Abrahamsson, sekreterare 
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Carina Toro Hartman (S), ordförande 
 
 
 
Yvonne Käll (M), justerare  
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§ 28 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 21-29 (§§ 152-160) har tillkommit till ärendelistan.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 29 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Yvonne Käll (M), med Christer Johansson (L) som ersättare, föreslås justera 
dagens protokoll. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Yvonne Käll (M), med Christer Johansson (L) som ersättare, utses att justera 
dagens protokoll. 

 

§ 30 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 20 (§ 151).  

Carina Johansson (L) anmäler jäv i personärendena 24-28 (§§ 155-159).   

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 
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§ 31 Ekonomisk månadsrapport  
Ärendenummer: Soc 135/2022 
Handläggare: Cindy Arain Cicek 

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

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk månadsrapport, februari 2022 

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. 

 

§ 32 Ej verkställda beslut, kvartal 4 2021 
Ärendenummer: Soc 530/2021 
Handläggare: Ronja Sveder, Hanna Rapp Andersson 

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 
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Efter rapportering till 
IVO ska en sammanställning göras till Socialnämnden. Sammanställningen till 
nämnd avser fjärde kvartalet 2021. 

Enligt nämndens önskemål på sammanträdet 2021-12-16, presenteras 
fördjupad information om två ärenden bland de ej verkställda besluten för 
kvartal 3, av gruppledare Hanna Rapp Andersson. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2022-02-08 
- Statistikrapport över ej verkställda SoL-beslut rapporterade kvartal 4, 2022-
02-08 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden 

- Rapportera statistikrapport över ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 4, 
2021 till Kommunfullmäktige och Stadsrevisionen. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

§ 33 Information om den nya lagen om barnfridsbrott 
Handläggare: Marit Äng, Hanna Rapp Andersson 

Ärendebeskrivning 
Marit Äng, samordnare Barnahus, och Hanna Rapp Andersson, gruppledare 
utredningsenhet barn, informerar om den nya lagen om barnfridsbrott som 
trädde i kraft den 1 juli 2021. Lagen innebär att det är straffbart att låta barn bli 
vittne till brott i nära relation. Ett barn som bevittnar våld i nära relation räknas 
som ett brottsoffer. Nämnden får information om lagstiftningen, 
implementeringen och om den har påverkat verksamheterna.  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 34 Verksamhetspresentation - Skolsam 
Handläggare: Ulrika Lundkvist, Martina Elvinsson, Helena Lissén Hallonqvist, 
Marianna Moqvist-Kakko, Soile Leino 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om projektet Skolsam.  

Skolsam riktar sig till barn i grundskolan och grundsärskola som är 
familjehemsplacerade av Örebro kommun, i Örebro kommun. Syftet med 
Skolsam är att vara ett konkret stöd för skola och socialtjänst i deras 
samverkan för att skapa förutsättningar för goda skolresultat och ge en ökad 
likvärdighet i arbetet. Som stöd i samverkan finns ett samordningsteam med en 
psykolog, en specialpedagog, socialsekreterare och familjehemssekreterare. Det 
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långsiktiga målet är att barnet ska gå ut årskurs nio med behörighet till 
gymnasieskolan.  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 35 Verksamhetspresentation - TABB  
Handläggare: Annika Walter, Lovisa Liyanage, Annica Widén 

Ärendebeskrivning 
Annika Walter, projektledare för TABB, Lovisa Liyanage, familjestödjare på 
Västra Engelbrektskolan och Annica Widén, kurator på föräldrastöd inom 
förebyggande enheten, informerar om pilotprojektet ”Tillsammans för 
samverkan på Västra Engelbrektskolan”. Projektet är ett delprojekt i Regionens 
huvudprojekt TABB (Tillsammans för alla barns bästa). Det är ett 
samverkansprojekt mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården som 
bygger på Skottlandsmodellen. 

Beslutsunderlag 
- Projektplan 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

 

 

 

 

 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  7 (11) 

§ 36 Redovisning av Lex Sarah-ärenden 
Ärendenummer: Soc 89/2022 
Handläggare: Lena Mantler 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Lena Mantler informerar om de Lex Sarah-ärenden som 
utretts och beslutats under perioden 2021-12-09 till 2022-03-07.  

Det finns i nuläget 2 öppna Lex Sarah-ärenden som inte har utretts och 
beslutats än. Dessa handlar om felaktig sakuppgift i förhandsbedömning samt 
utebliven sekretessmarkering.  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 37 Frågeställning gällande bild- och ljudupptagning på 
sammanträden 
Handläggare: Pernilla Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Jurist Pernilla Magnusson informerar nämnden om vad som gäller för bild- och 
ljudupptagning på sammanträden.  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 38 Remiss - Biblioteksplan för Örebro kommun 
Ärendenummer: Soc 73/2022 
Handläggare: Urban Svensson 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över remiss gällande 
Biblioteksplan för Örebro kommun. Yttrande ska lämnas till Kulturnämnden 
senast den 19 mars 2022. 

Nämnden föreslås i sitt yttrande tillstyrka förslaget med synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-28 
Förslag till yttrande, 2022-02-28 
Missiv, 2021-11-24 
Remissförslag – Biblioteksplan för Örebro kommun från 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Socialnämnden antar förslag till yttrande som sitt eget och översänder det till 
Kulturnämnden. 

Nämndens behandling 
Nämnden enas om att lägga till i Socialnämndens yttrande att biblioteken ska 
vara en trygg och säker miljö samt att det i största möjliga mån bör vara 
utbildad personal i alla skolbibliotek. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Två tillägg görs i Socialnämndens yttrande: att biblioteken ska vara en trygg 
och säker miljö samt att det i största möjliga mån bör vara utbildad personal i 
alla skolbibliotek. 

2. Socialnämnden antar förslag till yttrande som sitt eget och översänder det till 
Kulturnämnden. 
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§ 39 Anmälan av delegationsbeslut samt 
stickprovsdragning 
Ärendenummer: Soc 290/2022 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits med stöd av delegation under perioden 8 
februari 2022 - 7 mars 2022: 

- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll 
- Rekrytering 
- Avtal 
- Personuppgiftsincident 
- Hemvärnsprövning 
- Attestkomplettering 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2022-
02-08 - 2022-03-07.  
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2022-
02-08 - 2022-03-07.  
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2022-02-08 och 2022-03-03.  
- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2022-02-
08 - 2022-03-07.  
- Attestkomplettering, februari 2022 (Soc 1321/2021) 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Nämndens behandling 
Följande delegationsbeslut dras som stickprov att redovisas på nästa 
nämndsammanträde: socialsekreterare Elin Haglunds beslut från den 8 februari 
2022 om att bevilja stödboende enligt 4 kap. 1 § SoL för individ född 1998.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 40 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 291/2022 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslutsunderlag 
- Samverkansprotokoll - Myndighetsverksamheten, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-10 (Ks 289/2022) 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, 2022-02-10 (Nf 
51/2022) 
- Samverkansprotokoll - Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2022-01-19 (Ks 71/2022) 
- Beslut från IVO, gällande ej verkställt beslut (Soc 836/2019) 
- Beslut från IVO, gällande tillsyn av Athenagruppen HVB (Soc 577/2021) 
- Beslut från IVO, gällande tillsyn av Multigruppen HVB (Soc 689/2021) 
- Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester, 
Förvaltningen för sociala insatser (Soc 293/2022) 
- Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester, 
Myndighetsverksamheten IFO 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 41 Förvaltningscheferna informerar 
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson, Mats Brantsberg, Urban Svensson 

Ärendebeskrivning 
Biträdande förvaltningschefer Ann-Catrin Svantes Ohlson och Mats 
Brantsberg samt verksamhetschef Urban Svensson, informerar nämnden 
relevant information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.  

Ann-Catrin Svantes Ohlson informerar att Myndighetsverksamheten arbetar 
med att etablera en organisation kring mottagandet av flyktingar från Ukraina.  

Mats Brantsberg meddelar att Verksamheten för stödjande och förebyggande 
arbete rullar på bra. Verksamheten arbetar bland annat med frågor kring 
mottagandet av flyktingar från Ukraina. Samarbetet med Länsstyrelsen och 
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länets kommuner är bra kring denna fråga. Flyktingfrågan är Migrationsverket 
och Statens ansvar men Örebro kommun stöttar med det den kan.  

Urban svensson informerar att sjuktalen gällande Covid-19 är på normalnivå 
nu i Förvaltningen för sociala insatser.  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 42 Ordförande informerar 
Handläggare: Ordförande 

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

Information om en föreläsning om Örebros ungdomar som heter "Hur fan gör 
vi då?". Den anordnas den 26 april av Verdandi och ABF Örebro län. 
Nämndens ledamöter som vill gå på den får avgiften betald men arvode betalas 
inte ut. Nämndsekreteraren mailar ut mer information till ledamöterna.  

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt ordförandes förslag.
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