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Socialnämnden 
 
Datum: 2021-05-20 
Tid: 09:00–13:15 
Plats: Jätten, Ribbingsgatan 1-3 
 
Närvarande ledamöter 
Carina Toro Hartman (S) 
Sara Maxe (KD) 
Carl-Johan Wase (M) 
Lars-Göran Hallenius (S) 
Carola Johansson (S) 
Britten Uhlin (S) 
Evariste Nkurikiye (S) 
Annika Tholster (C) 
Anabel Falkenström (C) 
Louise Ornell (V) 
Christer Johansson (L) 
David Larsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Yvonne Käll (M) ersätter Argjira Morina (M) 
Carina Johansson (L) ersätter Monica Skålberg (M) 
Daniel Ryttar (C) ersätter Ewa Leitzler (M) 
 
Närvarande ersättare 
Jan-Eric Norman (S) 
Caroline Åkesson (S) 
Ewa Lindén (V) 
 
Övriga 
Amund Axelsson (S) Ersättare, deltar på distans 
Per Danielsson (KD) Ersättare, deltar på distans 
Ann-Catrin Svantes Ohlson Bitr. förvaltningschef 
Johanna Viberg Förvaltningschef 
Mats Brantsberg Bitr. förvaltningschef 
Kristin Abrahamsson Nämndadministratör 
Elin Pålsson Nämndsekreterare 
Lena Segerberg Ekonom 
Marie Worge Planerare  
Eva Cading Planerare 
Catharina Persman Gruppledare 
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Paragraf 56–67 
 
 
 
Kristin Abrahamsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll.  
 
 
 
Carina Toro Hartman (S), ordförande 
 
 
 
Carl-Johan Wase (M), justerare 
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§ 56 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 5, Verksamhetspresentation - Ett familjehem, har utgått. 

Personärende 11 har utgått. 

Personärendena 12-16 (§§ 116-120) har tillkommit. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

- Dagordningen fastställs. 

 

§ 57 Protokollsjusterare 

Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 

Carl-Johan Wase (M), med Christer Johansson (L) som ersättare, föreslås 
justera dagens protokoll. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

- Carl-Johan Wase (M), med Christer Johansson (L) som ersättare, utses att 
justera dagens protokoll. 

 

§ 58 Anmälan om jäv 

Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 

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

Annika Tholster (C) anmäler jäv i personärende 1 (§ 105). 

Daniel Ryttar (C) anmäler jäv i personärendena 12-13 (§§ 116-117). 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 

- Anmälan om jäv tas till protokollet. 

 

§ 59 Delårsrapport med prognos 1  

Ärendenummer: Soc 402/2021 
Handläggare: Lena Segerberg, Marie Worge 

Ärendebeskrivning 

Delårsrapport med prognos 1 syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet 
efter årets fyra första månader samt en första prognos för helåret. 

Den första ekonomiska prognosen för 2021 visar ett underskott på 26,6 mnkr. 
Nämndens verksamheter i egen drift, exklusive ensamkommande barn och 
unga, väntas redovisa ett överskott på 0,9 mnkr. Verksamheten för 
ensamkommande barn och unga väntas ha en budget i balans vid året 
slut medan Verksamheten externa köp prognosticerar ett underskott 
på 27,5 mnkr mot budget. Nämnden väntar en ramkompensation till 
sommaren på 8,6 mnkr för indexuppräkning av externa köp. I och 
med ramjusteringen väntas underskottet för externa köp bli 18,9 mnkr och 
det totala underskottet för nämnden beräknas till 18,0 mnkr.   

Beslutsunderlag 

- Delårsrapport med prognos 1, 2021-05-12 

Förslag till beslut 

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden   
  

1. Socialnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 1 för 2021.  
  

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd Social välfärd för 
vidare hantering.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

  

Carl-Johan Wase (M), Christer Johansson (L) och Carina Johansson (L) deltar 
inte i beslutet. 
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§ 60 Verksamhetspresentation - Ett familjehem  

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår. 

  

§ 61 Utbildning om lagrum, Offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL) 

Handläggare: Eva Cading 

Ärendebeskrivning 

Utbildning om Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

Förslag till beslut 

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

- Enligt förvaltningarnas förslag. 

 

§ 62 Utbildning om lagrum, utredningsenheten vuxna  

Handläggare: Catharina Persman 

Ärendebeskrivning 

Gruppledare Catharina Persman från utredningsenhet vuxna håller i en 
utbildning om lagrum gällande Socialtjänstlagen och Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall. 

Förslag till beslut 

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 63 Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) samt reglementesändring  

Ärendenummer: Soc 539/2021 
Handläggare: Johanna Viberg 

Ärendebeskrivning 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) kap 4, § 2, ska varje verksamhet som 
bedriver hälso-och sjukvård utse någon som ansvarar för verksamheten 
(verksamhetschef). Eftersom Socialnämnden har anställd legitimerad personal 
som utövar vård, måste nämnden enligt HSL utse en verksamhetschef. 

Socialnämndens reglemente är i behov av ett tillägg då det idag saknas i 
reglementet att Socialnämnden inom sitt verksamhetsområde utövar hälso- och 
sjukvård samt ansvarar för att det finns en verksamhetschef enligt HSL. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2021-05-11 

Förslag till beslut 

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Socialnämnden 

1. Förvaltningschefen för Vård- och omsorgsförvaltningen utses till 
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

2. Socialnämnden anhåller till Kommunfullmäktige om att lägga till följande i 
nämndreglementet: Socialnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården 
inom sitt verksamhetsområde och ansvarar för att det finns en 
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag. 

 

§ 64 Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendenummer: Soc 561/2021 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB 
- Ordförandebeslut 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll 
- Attestkomplettering 
- Rekrytering 
- Lex Sarah 
- Personuppgiftsincident 
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- Eftergift av ersättning till kommunen för vård av barn 
  

Beslutsunderlag 

- Sammanställning över delegationsbeslut från W3D3 under perioden 2021-04-
13 t.o.m. 2021-05-10 
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2021-04-15, 2021-04-28, 
samt 2021-05-06 
- Sammanställning över delegationsbeslut från ProCapita under perioden 2021-
04-13 t.o.m. 2021-05-10 
- Sammanställning över ordförandebeslut från ProCapita under perioden 2021-
04-13 t.o.m. 2021-05-10 
- Attestkomplettering, april 2021 
- Eftergift av ersättning till kommunen för vården av barn, 2021-04-28 
  

Förslag till beslut 

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna.  

Beslut 

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 65 Anmälan av handlingar 

Ärendenummer: Soc 562/2021 
Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 

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

Beslutsunderlag 

- Samverkansprotokoll - Myndighetsverksamheten, 
Kommunstyrelseförvaltningen, justerat, 2021-04-07 (Ks 89/2021) 
- Samverkansprotokoll - Verksamheten för stödjande och förebyggande arbete, 
Kommunstyrelseförvaltningen, justerat, 2021-04-29 (Ks 47/2021) 
- Samverkansprotokoll - Förvaltningen för sociala insatser, justerat, 2021-04-15 
(Nf 375/2021) 
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige (§ 171 Vissa val m.m.) samt 
valhandling, 2021-04-20  
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Förslag till beslut 

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 66 Förvaltningscheferna informerar 

Handläggare: Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson, Mats Brantsberg 

Ärendebeskrivning 

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

Lena Mantler, verksamhetschef för Myndighetsverksamheten Individ- och 
familjeomsorgen (IFO), informerar nämnden om den artikel som publicerades 
idag i Nerikes Allehanda. Artikeln handlar bland annat om att 
flera socialsekreterare inom utredningsenheten familjehem har valt att lämna 
Örebro kommun. Orsaken beskrivs vara brister i arbetsmiljön. Lena Mantler 
meddelar att det inte finns någon risk för rättssäkerheten för 
familjehemsplacerade barn, vilket nämndes i artikeln. Ledningen är medveten 
om de problem som har lyfts fram och arbete pågår för att komma tillrätta 
med problemen. 

Ann-Catrin Svantes Ohlson informerar att även SVT har gjort ett inslag om 
den tidigare genomförda granskningen av HVB-hem från föregående år. När 
det gäller Covid-19 är det för närvarande ett högt smittläge inom 
myndighetsverksamheten och inkluderad enhet(er) på Socialkontoret. 

Mats Brantsberg meddelar att Verksamheten för stödjande och förebyggande 
arbete rullar på bra. Det pågår ett arbete gällande ett stadsbidrag som 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.    

Johanna Viberg informerar om att det är grönt läge gällande Covid-19 i 
Förvaltningen för sociala insatser. Inga medarbetare eller brukare är smittade. 

Förslag till beslut 

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet.  
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Beslut 

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden 

- Informationen tas till protokollet. 

 

§ 67 Ordförande informerar 

Handläggare: Ordförande 

Ärendebeskrivning 

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

Ingen information meddelades. 


