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Liliana Jackson, sekreterare
Justerat den

John Johansson, ordförande

Lea Strandberg (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 mars.

§ 13 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med socialnämnd öster 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.
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Föredragningslistan fastställs.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Föredragningslistan fastställs.

§ 14 Protokollsjusterare
Handläggare: Ordförande
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Ärendebeskrivning
Lea Strandberg (MP) föreslås att justera dagens protokoll med CarlJohan Wase (M) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
Lea Strandberg (MP) utses att justera dagens protokoll med Carl-Johan
Wase (M) som ersättare.

§ 15 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordföranden ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
Inget jäv anmäls.

§ 16 Personärenden
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Se separat sekretesskallelse.

§ 17 Genderbudget - rapport
Ärendenummer: Sö 39/2018
Handläggare: Marie Worge, Ulrika Justusson, Ann-Christine Olofsson
Ärendebeskrivning
Det övergripande syftet med 2017 års genderbudgetanalys är att säkerställa
en jämställd myndighetsutövning avseende vuxna personer med
missbruksproblematik som är aktuella hos Socialförvaltningen.
Den kvantitativa undersökningen har målet att undersöka om det finns
skillnader och mönster i socialtjänstens hantering av vuxna missbrukare
med avseende på kön.
Det statistiska materialet visar att inga skillnader framträder mellan könen
som är statistiskt relevanta. Överlag visar analysen en mycket jämn
fördelning av resurserna mellan kvinnor och män som varit aktuella för
3

missbruksrelaterade insatser hos Socialförvaltningen 2012-2016.
Beslutsunderlag
-Genderbudget 2017, 2017-10-30
-Genderbudgetanalys 2017, avseende vuxna personer med
missbruksproblematik, 2018-02-22
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd östers
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att som Genderbudgetarbete 2019 göra
uppföljningar av genomförda genderbudgetanalyser.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 18 Gränsdragningar i ärenden som berör både IFO och
LSS
Handläggare: Catarina Dahlén, Christina Berg
Ärendebeskrivning
På Socialnämnd östers extranämnd 30 januari uppkom det frågor om
gränsdragningar i ärenden som berör både IFO och LSS.
Catharina Dahlén och Christina Berg informerade om detta.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 19 Kvalitetsledningssystem
Ärendenummer: Sö 94/2016
Handläggare: Matilda Hansson
Ärendebeskrivning
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
-Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 20 Ekonomisk rapport
Ärendenummer: Sö 25/2018
Handläggare: Lena Segerberg, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonom Lena Segerberg och Controller Rolf Jonsson informerar om det
ekonomiska läget efter februari månad 2018.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk månadsrapport efter februari
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att till delår 1 komma med en analys
och förslag till åtgärder för en budget i balans.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 21 Asyl och flyktingmottagande inklusive
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Urban Svensson, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om den nuvarande situationen för ensamkommande
barn och unga.
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Beslutsunderlag
- Socialförvaltningens uppföljning av ensamkommande januari-februari
2018, 2018-03-06
- Migrationsverkets prognos februari 2018
- Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning" 2018-02-27
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster.
1. Information läggs till handlingarna
2. Verksamhetsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 22 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sö 27/2018
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Socialförvaltningen handlingar som inkommit och
som bedömts relevanta för Socialnämnd öster att få kännedom om.
Beslutsunderlag
-Samverkansprotokoll, 2018-02-06
-Tillståndsutskottets protokoll, 2018-02-16
-Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning, 2018-01-25
-Faktablad om Socialstyrelsens modell för förbättrad samordning,
november 2017
-Riktlinje för hantering av personer med skyddade personuppgifter, 201712-19
-Presentation, riktlinje för skyddade personuppgifter
-Angående implementering av Landsbygdsprogrammet, 2018-02-13
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 23 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 26/2018
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut för februari 2018:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt tillståndsenhetens
delegationsbeslut enligt Alkohollagen.
- Hemvärnsprövningar
- Ordförandebeslut
- Attestkomplettering
- Tjänstetillsättningar
- Utlämnande av allmän handling
- Överflytt av ärende
Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut finns i pärm.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde: gruppledare Sofia Byströms beslut från 2018-02-21, LVM ej
tillämplig för person född 7110.
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§ 24 Socialchefen informerar
Ärendenummer: Sö 43/2018
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Det har bildats en styrgrupp för Kvinnohuset i Örebro där socialchef
Susanne Bergström, strategisk planerare Renee Andersson och gruppledare
Catharina Persman ingår. Syftet med styrgruppen är bland annat att den ska
arbeta med verksamhetsutveckling.
Socialförvaltningens ledningsgrupp från Norrköpings kommun har varit i
Örebro på studiebesök. Årets tema var missbruk. Nyligen genomfördes en
insats mot prostitution i Örebro kommun. Socialförvaltningen samarbetade
med polismyndigheten.
En utredning kring hur man ska arbeta med problematiken om synligt
missbruk i city har påbörjats. Detta är ett uppdrag från Programnämnd
social välfärd.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 25 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Programnämnd Social välfärd har beslutat att skjuta till resurser till
socialnämndernas arbete med familjecentraler och trygghetsskapande
åtgärder. Beslut om hur medlen ska användas fattas under våren.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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