Protokoll

Sö 25/2015

Socialnämnd öster
Datum: 2015-02-12
Klockan: 14:00 – 17:10
Plats: Jätten
Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Sara Maxe (KD)
Carl-Johan Wase (M)
Carola Johansson (S)
Kjell Henriksson (S)
Britten Uhlin (S)
Anders Olsson (C)
Monica Skålberg (M)
Habib Brini (SD)
Marika Westerberg (FP)

t.o.m.§ S 27

fr.o.m § S 21

Tjänstgörande ersättare
Ulla Angarano (M)
Erik Löfstedt (FP)

ersätter Per Folkesson (MP)
ersätter Habib Brini (SD) t.o.m.§.S 20 och
Carl-Johan Wase (M) fr.o.m. § S 28

Närvarande ersättare
Agne Ericsson (KD)
Jonas Åkerman (S)

Utgår på grund av jäv i §§ S 21, 22, 34
och 35

Andreas Lupieri (V)
Christer Johansson (C)
Övriga
Susanne Bergström
Carina Engback
Rolf Jonsson
Urban Svensson
Marie Worge

socialchef
Nämndsekreterare
ekonom
områdeschef
Planerare

Carina Engback, sekreterare
Justerat den 26 februari 2015

John Johansson, ordförande

Marika Westerberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 februari 2015.
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§ 20 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Habib Brini (SD) utses att justera dagens protokoll med Marika
Westerberg (FP) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar utse Marika Westerberg (FP) till att justera
dagens protokoll med Erik Löfstedt (FP) som ersättare.

§ 21 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Beslut
Socialnämnd öster beslutar godkänna föredragningslistan utan ändringar.

§ 22 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Jonas Åkerman (S) anmäler jäv i §§ S 21, 22, 34 och 35
Beslut
Socialnämnd öster tar anmälda jäv till protokollet

§ 23 Sociala personärenden §§ S 19-52 se separat
protokoll
§ 24 Årsberättelse 2014
Ärendenummer: Sö 223/2014
Handläggare: Marie Worge, Urban Svensson och Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Årsberättelse 2014 presenteras
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2014
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnd öster fastställer årsberättelsen för år 2014.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Förvaltningen får i uppdrag att under första kvartalet 2015 föreslå
nämnden åtgärder inom personalområdet.
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4. Förvaltningen får i uppdrag att under 2015 sammanställa resultat och
bedömningar avseende de interna verksamheternas kvalité i ett
kvalitetsbokslut.
Nämndens behandling
Folkpartiet och Moderaterna deltar inte i beslutet i förslagets punkt 1.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnd öster fastställer årsberättelsen för år 2014.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Förvaltningen får i uppdrag att under första kvartalet 2015 föreslå
nämnden åtgärder inom personalområdet.
4. Förvaltningen får i uppdrag att under 2015 sammanställa resultat och
bedömningar avseende de interna verksamheternas kvalité i ett
kvalitetsbokslut.

§ 25 Ekonomisk månadsrapport efter januari 2015
Ärendenummer: Sö 14/2015
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonomisk månadsrapport efter januari presenteras.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport efter januari kommer till nämnden
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta den ekonomiska rapporten till protokollet

§ 26 Redovisning av brukarenkät
Ärendenummer: Sö 53/2015
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Urban Svensson redovisar resultatet av socialtjänstens brukarenkäter.
Beslut
Socialnämnd öster tar redovisningen av brukarenkäterna till protokollet
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§ 27 Ej verkställda beslut kvartal 4 2014
Ärendenummer: Sö 41/2015
Handläggare: Carina Engback
Ärendebeskrivning
Totalt rapporterade socialnämnderna 16 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 4:2014, vilket är två fler än i kvartal
3:2014. Socialnämnd öster svarar för sju av besluten. Av de 16 besluten rör
nio män och sju kvinnor. Tio beslut har verkställts, eller avslutats, under
rapporteringsperioden. Flest rapporterade beslut, nio stycken, rör boende,
vilket är ett mer än vid föregående rapportering.
Beslutsunderlag
- Rapport kvartal 4, 2014
- Rapportskyldighet kvartal 4, 2014
Beslut
Socialnämnd öster tar rapporten till protokollet

§ 28 Rapport från Placeringssamordnarprojektet
Ärendenummer: Sö 80/2012
Handläggare: Pia-Maria Johansson
Ärendebeskrivning
Vid det föregående nämndsammanträdet informerade Pia-Maria Johansson
om projektet. Nu är rapporten om detta färdig och presenteras för nämnden.
Beslutsunderlag
Rapport om Placeringssamordnarprojektet
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta rapporten till protokollet

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 2/2014
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen för tiden januari
2015 samt Tillståndsutskottets protokoll från den 27 januari.
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Följande stickprov dras för redovisning på nämndens
februarisammanträde:
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Följande stickprov dras för redovisning på nämndens
februarisammanträde: Lotta Gunnarssons beslut den 16 januari om
snabbupplysning till tingsrätten

§ 30 Kurser och skrivelser
Ärendebeskrivning
Överenskommelse om läkarundersökning av barn som placeras i familjehem
eller på HVB
Beslut
Socialnämnd öster tar anmälda skrivelser och kurser till protokollet

§ 31 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen påpekar vikten för ledamöterna av att skriva under
sekretessförbindelsen.
Socialchefen talar om uppdraget att lösa personalfrågorna på Socialkontoret,
förslag kommer på personalförstärkningar till marsnämnden.
Socialchefen informerar vidare om ett intressant på studiebesök hon gjort på
Stadsmissionen i Stockholm. Hon fick med sig nya tankar men ser att
mycket av det som gjordes i Stockholm redan görs i Örebro kommun.
Beslut
Socialnämnd öster tar socialchefens information till protokollet

§ 32 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Ordföranden påminner om att specifikationer för förlorad arbetsinkomst ska
lämnas in för år 2014, de ska lämnas till nämndsekreteraren senast den 28
februari.
Beslut
Socialnämnd öster tar informationen till protokollet
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