Sö 291/2015

Protokoll

Socialnämnd öster
2016-04-14
Datum:
Klockan: 14:00 - 16:37
Plats:
Jätten Ribbingsgatan 1-3
Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Sara Maxe (KD)
Carola Johansson (S)
Kjell Henriksson (S)
Britten Uhlin (S)
Anders Olsson (C)
David Larsson (SD)
Lea Strandberg (MP)
Marika Westerberg (L)
Tjänstgörande ersättare
Ulla Angarano (M)
Erik Löfstedt (L)

ersätter Carl-Johan Wase (M)
ersätter Monica Skålberg (M)

Närvarande ersättare
Jonas Åkerman (S)
Övriga
Susanne Bergström socialchef
Carina Engback Nämndsekreterare
Rolf Jonsson planerare
Urban Svensson verksamhetschef
Therese Östling planerare
Leif Andersson Alkoholhandläggare
Paragraf 51-67

Carina Engback, sekreterare
Justerat den 18 april 2016

John Johansson, ordförande

Erik Löfstedt (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 april 2016.
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§ 51 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Marika Westerberg (L) utses att justera dagens protokoll med
Monica Skålberg (M) som ersättare
Beslut
Socialnämnd öster beslutar utse Erik Löfstedt (L) till att justera dagens
protokoll den 18 april med Ulla Angarano (M) som ersättare.

§ 52 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ärende § 66, 67 och §§ S 157-159 tillkommer
Beslut
Socialnämnd öster beslutar godkänna föredragningslistan med anmälda
tillägg.

§ 53 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
John Johansson anmäler jäv i S4, S5 och S 18
Jonas Åkerman anmäler jäv i S 6 och S 21
Britten Uhlin anmäler jäv i S 4 och S 16
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta anmälda jäv till protokollet

§ 54 Sociala personärenden §§ S 128-162 se separat
protokoll
§ 55 Ekonomisk månadsrapport efter mars månad
Ärendenummer: Sö 19/2016
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonom Rolf Jonsson redovisar det ekonomiska läget efter mars månad.
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Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter mars månad
Nämndens behandling
Sverigedemokraterna och Liberalerna deltar ej i beslutet
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga rapporten till handlingarna

§ 56 Handlingsplan för förtroendevalda i socialnämnderna
vid våld eller hot om våld
Ärendenummer: Sö 82/2016
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
En handlingsplan har tagits fram gällande hur man ska agera vid hot eller
hot om våld, denna plan ska användas av förtroendevalda i
socialnämnderna och dess utskott.
Beslutsunderlag
- Handlingsplan för förtroendevalda i socialnämnderna vid våld eller hot
om våld
Beslut
Socialnämnd öster antar föreslagen Handlingsplan för förtroendevalda i
socialnämnderna vid våld eller hot om våld

§ 57 Alk-T på webben
Ärendenummer: Sö 4/2016
Handläggare: Leif Andersson
Ärendebeskrivning
Tillståndsenheten använder ett administrativt system från Landborgen AB,
AlkT, för att handlägga ansökningar mm. rörande tillstånd att servera
alkohol enligt alkohollagen.
I systemet finns en tilläggsmodul för att publicera valda delar publikt.
Tillståndsenheten vill publicera restaurangregistret och diariet publikt på
internet.
Projekt- och driftskostnaden ryms inom befintlig budget.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse till nämnd.
- Uppdragsdirektiv
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar att Tillståndsenhetens restaurangregister Alk-T
ska publiceras publikt på internet.

§ 58 Plan för prestationsbaserade medel och
utvecklingsmedel
Ärendenummer: Sö 88/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
I planen anges hur de prestationsbaserade medlen och utvecklingsmedlen
ska användas och fördelas. Syftet är att säkerställa att medlen används för
strategiskt arbete, på ett sätt som dels ligger i linje med intentionerna i
överenskommelsen och dels stödjer de politiskt prioriterade satsningarna.
För år 2016 fördelas medel till olika utvecklingsarbeten inom 4
huvudkategorier: kvalitet, digitalisering, förebyggande och våld i nära
relation. Inom respektive kategori ryms utvecklingsarbeten som ligger i
linje med intentionerna i överenskommelsen och med de politiskt
prioriterade satsningar som finns i Övergripande strategier och budget för
2016.
Socialnämnderna har fått sammanlagt 2 700 tkr i prestationsbaserade
medel och utvecklingsmedel för år 2016.
Socialnämnd öster och väster har tillsammans fått utvecklingsmedel på
500 tkr för arbetet med barnperspektivet i våld i nära relationer samt 500
tkr för översyn av biståndsbeslut och förenklad biståndsbedömning.
Beslutsunderlag
- Plan för prestationsbaserade medel och utvecklingsmedel
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare
med de beviljade utvecklingsmedlen för år 2016.
Nämndens behandling
Sverigedemokraterna och Liberalerna deltar ej i beslutet
Beslut
Socialnämnd öster beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare
med de beviljade utvecklingsmedlen för år 2016.
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§ 59 Information om Arbetsmiljöverkets skrivelse
Ärendenummer: Sö 353/2015
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot Örebro
kommun med anledning av socialsekreterarna på utredningsenheternas
arbetsmiljö.
Socialförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig till Arbetsmiljöverket i
frågan, yttrandet bifogas.
Beslutsunderlag
-Arbetsmiljöverkets skrivelse
- Socialförvaltningens yttrande
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga informationen till handlingarna

§ 60 Ensamkommande barn och unga, nuläge och behov
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström, Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Socialchef Susanne Bergström och verksamhetschef Urban
Svensson informerar om det aktuella läget gällande ensamkommande barn
och unga.
Beslutsunderlag
- Ny anvisiningsmodell för ensamkommande barn med bilaga
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen om ensamkommande barn och
unga till protokollet.
Nämndens behandling
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen om ensamkommande barn och
unga till protokollet.
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§ 61 Information om programnämnd social välfärds
ombudgetering gällande ensamkommande
Ärendenummer: Sö 258/2015
Ärendebeskrivning
Programnämnd Social välfärd har beslutat följande gällande
socialnämnderna.
- Ansvariga driftsnämnder ges i uppdrag att återredovisa i delårs- samt i
årsberättelse för hur budgetmedel avseende insatser ensamkommande barn
och unga har nyttjats under 2016.
- Programnämnd social välfärd godkänner socialnämndernas begäran om
att justera budgetramarna med 3 273 tkr till Socialnämnd öster från
Socialnämnd väster på grund av budgetjusteringar inom verksamheterna
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag
Beslut
Socialnämnd öster lägger informationen om programnämndens beslut till
handlingarna.

§ 62 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sö 37/2016
Beslutsunderlag
- Ett samhälle fritt från våld
- Samverkansprotokoll 3 mars 2016
Beslut
Socialnämnd öster tar anmälda skrivelser och kurser till protokollet

§ 63 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 54/2016
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen för tiden mars
2016.
Attestkomplettering mars 2016.
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Tillståndsutskottets protokoll 14 april.
Tjänstetillsättningar i mars.
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. De anmälda delegationsbesluten läggs till handlingarna.
2. Följande stickprov redovisas på nämndens ordinarie majsammanträde.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. De anmälda delegationsbesluten läggs till handlingarna.
2. Följande stickprov redovisas på nämndens ordinarie majsammanträde:
Socialsekreterare Sanna Belméns beslut den 17 mars att LVM ej är
tillämpligt på person född 5904.

§ 64 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen har inget i övrigt att informera
Beslut
Socialnämnd öster tar socialchefens information till protokollet

§ 65 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om Kommunstyrelsens beslut § 87/2016 gällande
revidering av arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro
kommun socialnämnderna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta ordförandens information till protokollet

§ 66 Komplettering av socialnämnd östers
delegationsordnings bilaga kompletterande beslutanderätt
Ärendenummer: Sö 81/2014
Ärendebeskrivning
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En ny socialsekreterare Lina Eriksson har anställts på socialjouren , hennes
namn behöver läggas till i socialnämnd östers kompletterande
beslutanderätt under rubriken
43 § 2 p. LVU
Beslut att begära handräckning av Polismyndigheten för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga till socialsekreterare Lina Eriksson i den
kompletterande beslutanderätten.

§ 67 Delegation till socialsekreterare på
utredningsenheten för ensamkommande barn av beslut
om framställning till CSN om ändring av
betalningsmottagare för studiehjälp
Ärendenummer: Sö 81/2014
Ärendebeskrivning
Enligt 33§ Studiestödsförordningen skall studiestöd betalas ut till den
studerandes föräldrar eller någon annan vårdnadshavare enligt samma
grunder som tillämpas vid utbetalning av allmänt barnbidrag, när den
studerande är omyndig.
Om det finns särskilda skäl, kan studiehjälp för en omyndig studerande
betalas ut till en socialnämnd eller någon annan för att användas till den
omyndiges utbildning och uppehälle.
För ensamkommande flyktingbarn, som inte har någon särskilt förordnad
vårdnadshavare, föreslås att nämnden ger delegation till
socialsekreterare vid utredningsenheten för ensamkommande barn, med 6
månaders tjänstgöring, till att få göra framställning till Centrala
Studiestödsnämnden (CSN) om ändring av betalningsmottagare för
studiehjälp när ett barn är placerat utom hemmet.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Delegation gällande beslut om framställning till Centrala
Studiestödsnämnden (CSN) om ändring av betalningsmottagare för
studiehjälp när ett barn är placerat utom hemmet ges till
socialsekreterare, vid utredningsenheten för ensamkommande barn, med 6
månaders tjänstgöring.
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