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§ 129 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 9-16 (§§ 283-290) tillkommer till ärendelistan. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 130 Protokollsjusterare 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

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

 

§ 131 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 1 (§ 334) och 4 (§ 337). 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 
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§ 132 Tillfälligt tilläggsanslag 2021 
Ärendenummer: Soc 563/2021 
Handläggare: Lena Segerberg 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillfällig satsning från Kommunstyrelsen med anledning av 
väsentligt högre skatteintäkter än budgeterat. I ärendet föreslås att den budget 
för tillfälliga satsningar fördelas som tillfälligt tilläggsanslag 2021. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-10-18 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden: 

- Socialnämnden fastställer ny budgetram. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

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

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

Beslutsunderlag 
- Ekonomisk månadsrapport, oktober 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. 
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§ 134 Avskrivningar osäkra fordringar 2020 
Ärendenummer: Soc 1124/2021 
Handläggare: Lena Segerberg 

Ärendebeskrivning 
Enligt god redovisningssed för kommunens bokföring får inte kundfordringar 
omfatta poster som är äldre än ett år om inte regelbundna avbetalningar görs. 
Avskrivningen av dessa fordringar skall göras bokföringsmässigt men fortsätter 
att bevakas gentemot den enskilde kunden. 

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en inventering av Socialnämndens 
utestående fordringar 2020-12-31. Behovet av bokföringsmässiga avskrivningar 
är sammanlagt 492 035 kr. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-10-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden 

- Socialnämnden beslutar om en bokföringsmässig avskrivning av 
kundfordringar med sammanlagt 492 035 kr för 2020. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

 

§ 135 Riktlinjer biståndsbeslut vuxna - Beslut 
Ärendenummer: Soc 1018/2021 
Handläggare: Marie Worge 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens myndighetsverksamhet har tagit fram ett förslag på riktlinje 
för beslut om bistånd för vuxna. 

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra uppdraget för Socialnämnden i Örebro i 
relation till såväl medborgarnas individuella ansvar för sin situation, som till det 
uppdrag som åligger andra nämnder och huvudmän. Samtidigt kommer 
riktlinjen vara ett stöd för styrning av Socialnämndens myndighetsutövning 
rörande vuxna, som komplement till nationella regleringar och föreskrifter, 
samt lokala rutiner. 

Förslaget är, i enlighet med uppdraget, formulerat för att beskriva målgrupper, 
behov, insatsers syfte och val av insatser etc, så som det fungerar i 
verksamheten idag. 
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Ärendet bereddes vid nämndsammanträde 2021-10-21. Vid beredning önskade 
nämnden en dialogträff med utgångspunkt i riktlinjen, vilken genomfördes 
2021-11-08. 

Vid dialogträffen framfördes önskemål om att komplettera förslagen riktlinje 
med ett avsnitt om samverkan med andra aktörer. Så har skett i form av 
riktlinjens avsnitt 3.1. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-11-10 
- Riktlinje för bistånd enligt socialtjänstlagen - Individ- och familjeomsorg, 
vuxna, 2021-11-10 

Förslag till beslut 
Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag till 
Socialnämnden 

- Riktlinjen antas. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag. 

 

§ 136 Remiss - Strategi mot hemlöshet - Beredning  
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 har tagits fram för Socialnämnden att behandla på 
nämndsammanträde i november 2021. 

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

 

§ 137 Nya ersättningar för kontrakterade jourhem 
Ärendenummer: Soc 1122/2021 
Handläggare: Ingela Widner, Ulrika Lundkvist, Lena Mantler 

Ärendebeskrivning 
Myndighetsverksamheten individ och familjeomsorgs kontrakterade jourhem 
ersätts genom arvode och omkostnadsersättning som räknas upp årligen enligt 
riktlinjer från SKL. Arvodesnivåer har jämförts med andra kommuner och 
förvaltningen bedömer att det finns anledning att höja arvodet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-10-19 

Förslag till beslut 
Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag till 
Socialnämnden 

1. Arvode till kontrakterade jourhem höjs till 32 500 kr i månaden för en 
eller ingen placering 

2. Arvode till kontrakterade jourhem för två placeringar höjs till max 
39 500 kr i månaden och betalas ut med en dygnsersättning på 225,8 kr 
per dygn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag. 
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§ 138 Revidering av riktlinjer - Ersättningar familjehem 
Ärendenummer: Soc 1021/2021 
Handläggare: Ulrika Lundkvist 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens myndighetsverksamhet har tagit fram förslag på revidering av 
riktlinje för ersättningar till familjehem i form av specificeringar och 
tydliggöranden. Riktlinjen utgår från Sveriges kommuner och Regioners 
(SKR:s) årliga rekommendationer för ersättningar vid familjehemsvård av barn 
och unga. Denna riktlinje syftar till att ses som ett förtydligande och 
komplement till dessa rekommendationer. 

Beslutsunderlag 
- Riktlinjer Ersättningar till familjehem, 2021-11-12 
- Cirkulär 20:52 Ersättningar familjehem 2021 
- Ersättningsnivåer för omkostnadsersättning enligt prisbasbeloppet för 2021 
- Tjänsteskrivelse, 2021-10-26 

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

-       Riktlinjen antas. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt Myndighetsverksamheten Individ- och familjeomsorgs förslag. 

 

§ 139 Sammanträdestider 2022 
Ärendenummer: Soc 1066/2021 
Handläggare: Kristin Abrahamsson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningarna har upprättat förslag till sammanträdestider för Socialnämnden 
och dess utskott för 2022. Vid planeringen av sammanträdestider har det tagits 
hänsyn till bland annat ekonomiprocesserna och styrmodell. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, 2021-10-28 
- Sammanträdestider för Socialnämnd och utskott  

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden: 

1. Ordinarie sammanträden med Socialnämnden ska under 2022 hållas kl. 
9.00 den 20 januari, den 17 februari, den 17 mars, den 21 april, den 19 
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maj, den 16 juni, den 25 augusti, den 22 september, den 20 oktober, 
den 17 november och den 8 december. 

2. Ordinarie sammanträden med Socialnämndens sociala utskott 1 ska 
under 2022 hållas kl. 9.00 den 13 januari, den 10 februari, den 10 mars, 
den 7 april, den 5 maj, den 2 juni, den 30 juni, den 4 augusti, den 1 
september, den 29 september, den 27 oktober, den 24 november och 
den 22 december. 

3. Ordinarie sammanträden med Socialnämndens sociala utskott 2 ska 
under 2022 hållas kl. 9.00 den 27 januari, den 24 februari, den 24 mars, 
den 13 april, den 12 maj, den 9 juni, den 7 juli, den 11 augusti, den 8 
september, den 6 oktober, den 3 november och den 1 december. 

4. Ordinarie sammanträden med Socialnämndens sociala utskott 3 ska 
under 2022 hållas kl. 9.00 den 4 januari, den 3 februari, den 3 mars, den 
31 mars, den 28 april, den 24 maj, den 22 juni, den 21 juli, den 18 
augusti, den 15 september, den 13 oktober, den 10 november och den 
15 december. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 140 Anmälan av delegationsbeslut samt 
stickprovstagning 
Ärendenummer: Soc 1240/2021 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslutsunderlag 
- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2021-10-
14 t.o.m. 2021-11-08 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2021-10-28, 2021-11-04 
och 2021-11-09 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2021-
10-14 t.o.m. 2021-11-08 
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2021-
10-14 t.o.m. 2021-11-08 
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Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

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

Socialsekreterare Anna Karléns beslut från 2021-10-14 om att utredning enligt 
11 kap 1 § SoL avslutas för individ född 2005. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 141 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Soc 1241/2021 
Handläggare: Ordförande 

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

Beslutsunderlag 
- Samverkansprotokoll - Myndighetsverksamheten, 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2021-10-06 (Ks 89/2021) 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, 2021-10-15 (Nf 
688/2021) 
- Beslut från IVO, Återkallande av tillstånd att bedriva verksamhet med 
stödboende (Soc 1165/2021)    

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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§ 142 Förvaltningscheferna informerar 
Handläggare: Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson, Mats Brantsberg 

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

Johanna Viberg informerar att verksamheten fungerar väl. Det har dock 
inträffat en incident på Athenagruppen som resulterade i polishandräckning. 
Nu pågår arbete kring säkerheten för personalen och ungdomarna. Johanna 
besvarade en fråga från en ledamot angående beläggningsgraden på 
korttidsplatser.   

Ann-Catrin Svantes Ohlson meddelar att Myndighetsverksamhetens 
verksamhet är stabil. Det pågår bland annat arbete med återgången till 
arbetsplatsen. 

Mats Brantsberg meddelar att Verksamheten för stödjande och förebyggande 
arbete rullar på. Det är full verksamhet överallt. På förra nämndsammanträdet 
rapporterades det om problem med en samling av motorburna ungdomar i 
Västhaga. Där har det varit lugnare nu genom att flera åtgärder har satts in från 
bland annat Polisen.   

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 143 Ordförande informerar 
Handläggare: Ordförande 

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

Kort information om Hagmarksvillan utifrån önskemål från ledamot.  

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt ordförandes förslag. 

 

§ 144 Verksamhetspresentation - Vuxenperspektiv på våld 
i nära relationer; våldsutsatta och utövare av våld 
Handläggare: Catharina Persman, Ewa Eriksson Ahlén 

Ärendebeskrivning 
Gruppledare Catharina Persman (utredningsenhet vuxna) och gruppledare Ewa 
Eriksson Ahlén (CMV) informerar om Vuxenperspektiv på våld i nära 
relationer; våldsutsatta och utövare av våld. 

Förslag till beslut 
Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 
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