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Socialnämnden 
 
Datum: 2021-08-26 
Tid: 09:00–12:25 
Plats: Jätten, Ribbingsgatan 1-3 
 
Närvarande ledamöter 
Carina Toro Hartman (S) 
Sara Maxe (KD) 
Lars-Göran Hallenius (S) 
Carola Johansson (S) 
Britten Uhlin (S) 
Evariste Nkurikiye (S) 
Annika Tholster (C) 
Anabel Falkenström (C) 
Monica Skålberg (M) 
Christer Johansson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Daniel Ryttar (C) ersätter Ewa Leitzler (M) 
Ewa Lindén (V) ersätter Louise Ornell (V)  
Yvonne Käll (M) ersätter Carl-Johan Wase (M) 
Carina Johansson (L) ersätter Argjira Morina (M) 
 
Närvarande ersättare 
Caroline Åkesson (S) 
 
Övriga 
Per Danielsson (KD) Ersättare, deltar på distans 
Johanna Viberg Förvaltningschef 
Ann-Catrin Svantes Ohlson Bitr. förvaltningschef 
Kristin Abrahamsson Nämndadministratör 
Elin Pålsson Nämndsekreterare 
Lena Segerberg Ekonom 
Umair Chaudry Projektledare 
Annie Wärnelid Enhetschef 
Marie Worge Planerare 
Anne-Mari Thuring Socialsekreterare 
Mia Alfredson Hero Kurator 
Emma Brattström Socialsekreterare 
 
Paragraf 84–89 och 91–95 
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Kristin Abrahamsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Carina Toro Hartman (S), ordförande 
 
 
 
Monica Skålberg (M), justerare  
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§ 84 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 8-15 (§§ 224-231) har tillkommit.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 85 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Monica Skålberg (M), med Yvonne Käll (M) som ersättare, föreslås justera 
dagens protokoll. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Monica Skålberg (M), med Yvonne Käll (M) som ersättare, utses att justera 
dagens protokoll. 

 

§ 86 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 8-11 (§§ 224-227).  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  4 (9) 

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

Ärendebeskrivning 
Ekonom Lena Segerberg informerar nämnden om den ekonomiska 
månadsrapporten för juni-juli. 

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk månadsrapport, juni-juli 2021 

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. 

 

§ 88 Information - IT-avdelning informerar om byte av 
plattform för iPads 
Handläggare: Umair Chaudry 

Ärendebeskrivning 
Nämnden får information om byte av plattform för de förtroendevaldas iPads. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 89 Information om statsbidrag - Sociala insatser i utsatta 
områden  
Handläggare: Annie Wärnelid 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Annie Wärnelid informerar om ett statsbidrag som Verksamheten 
för stödjande och förebyggande arbete har fått ta del av. Statsbidraget är en 
satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 
2021-2023. Syftet med stadsbidraget är att minska risken för ban och unga att 
dras in i eller på annat sätt drabbas av kriminalitet. De kommuner som 
omfattas av Polismyndighetens lägesbild över utsatta områden, där Örebro 
kommun ingår, har kunnat ansöka om bidraget.   

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 91 Verksamhetspresentation - Baskunskap Våld i nära 
relation och våld mot barn 
Handläggare: Marie Worge, Anne-Mari Thuring, Mia Alfredson Hero, Emma 
Brattström 

Ärendebeskrivning 
Planerare Marie Worge, socialsekreterare Anne-Mari Thuring (Utredningsenhet 
vuxna), kurator Mia Alfredson Hero (Stöd och behandling barn) 
och socialsekreterare Emma Brattström (Mottagning och socialjour) 
informerar om baskunskap gällande Våld i nära relation och våld mot barn. 
Våld i nära relation och våld mot barn är temat för de 
verksamhetspresentationer som kommer att hållas på nämndsammanträdena 
under hösten. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 92 Anmälan av delegationsbeslut  
Ärendenummer: Soc 889/2021 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av delegationsbeslut: 
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll 
- Rekrytering 
- Lex Sarah 
- Personuppgiftsincident 
- Hemvärnsprövning 
- Begäran om överflytt av ärende till Örebro kommun 
- Attestkomplettering 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2021-06-
08 t.o.m. 2021-08-16 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2021-06-23, 2021-06-24, 2021-
07-01, 2021-08-03 och 2021-08-12 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2021-
06-08 t.o.m. 2021-08-16 
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2021-
06-08 t.o.m. 2021-08-16 
- Attestkomplettering, juni-juli 2021 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 93 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 890/2021 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäls handlingar som inkommit och som bedömts relevanta för 
Socialnämnden att få kännedom om. 
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Beslutsunderlag 
- Samverkansprotokoll - Myndighetsverksamheten, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2021-06-02 (Ks 89/2021) 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, 2021-06-10 (Nf 
473/2021) 
- Beslut från IVO gällande tillsyn av Ungdomsboendet (Soc 280/2021) 
- Beslut från IVO gällande ej verkställt beslut (Soc 778/2020) 
- Beslut från IVO gällande överflytt av ärende (Soc 787/2021) 
- Beslut från IVO gällande överflytt av ärende (Soc 835/2021) 
- Protokollsutdrag Pn Sov, § 95 Tilläggsanslag och ombudgetering juni - Beslut 
(Soc 563/2021) 
- Tjänsteskrivelse Pn Sov, Tilläggsanslag och ombudgetering juni (Soc 
563/2021) 
- Protokollsutdrag Pn Sov, § 96 Delårsrapport med prognos 1 2021 - Beslut 
(Soc 402/2021) 
- Protokollsutdrag KF, § 218 Delårsrapport med prognos 1 2021 - Örebro 
kommun (Soc 402/2021) 
- Protokollsutdrag KF, § 225 Tillägg av beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen för socialpsykiatrins målgrupper i Programnämnd social 
välfärds reglemente samt tillägg om ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) i Socialnämnden reglemente (Soc 777/2021) 
- Nämndreglementen för Örebro kommun, 2021-06-15 
- Protokollsutdrag KSUS, § 33 Idéburet-offentligt partnerskap (IOP) mellan 
Örebro kommun och Örebro stadsmission gällande härbärgesverksamheten 
Vinternatt (767/2021) 
 - Protokollsutdrag KSUS, § 36 Antagande av Brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande strategi för Örebro kommun 
(soc 769/2021) 
- Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande strategi för Örebro kommun 
2021-2026 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 94 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 att sommaren har fungerat bra i Förvaltningen för 
sociala insatser. Inget fall av Covid-19 har rapporterats in under sommaren. 
En servicemottagaren är sjuk nu. 

Ann-Catrin Svantes Ohlson meddelar att Myndighetsverksamheten har 
fungerat väl i sommar. Gällande Covid-19 så har inget fall förekommit i 
sommar. Den 8 juli inträffade en flygolycka i Örebro då ett flygplan för 
fallskärmshoppare havererade vid Örebro flygplats. POSOM gick in och det 
fungerade bra. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid 
olyckor eller katastrofer. Det var 30 personal som gick in och arbetade med 
olyckan. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 95 Ordförande informerar 
Handläggare: Ordförande 

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

Barnrättsdagarna 2021 sker digitalt 14-15 september. De ledamöter som vill 
delta meddelar nämndsekreteraren inom 1 vecka. 

De Lex Sarah-utredningar som genomförs på förvaltningarna kommer att tas 
upp och presenteras på nämndsammanträdena framöver. 

Ordförande tackar Evariste Nkurikiye (S) för hans tid som ledamot i 
Socialnämnden då detta är hans sista nämndsammanträde. 
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Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt ordförandes förslag.
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