Sv 291/2015

Protokoll

Socialnämnd väster
2016-01-21
Datum:
Klockan: 8:30 - 12:20
Plats:
Ribbingsgatan1-3, Jätten
Närvarande ledamöter
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
Jimmy Nordengren (C)
Azita Iranipour (L)
Evariste Nkurikiye (S)
Inger Larsson (S)
Lars-Göran Hallenius (S)
Owe Ranebäck (KD)
Ewa Leitzler (M)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Josefin Pettersson (SD)
Jesper Räftegård (MP)
Tjänstgörande ersättare
Lisa Dahlpil (S)
Marianne Ahlstrand (C)
Christer Johansson (L)

ersätter Elisabeth Karlsson Zuaw (S) § S 15

ersätter Evariste Nkurikiye (S) §§ S 4-16
ersätter Jimmy Nordengren (C) § S 4
ersätter Azita Iranipour (L) § S 1 och Ewa
Leitzler (M) §§ S 4-16

Närvarande ersättare
Barbara Komnik (V)
Karin Linderoth (MP)
Övriga
Susanne Bergström
Kristin Abrahamsson
Rolf Jonsson
Marie Worge
Therese Östling
Marie Hillius
Ingemar Wegfors
Lena-Maria Enander
Sven-Göran Wetterberg

socialchef
nämndadministratör
ekonom
planerare
planerare
planerare
kvalitetsstrateg
samordnare
samordnare

Paragraf 1-16
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Kristin Abrahamsson, sekreterare
Justerat den 29 januari 2016

Elisabeth Karlsson Zuaw, ordförande

Ann-Katrine Jondelius (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 februari 2016.

§ 1 Val av justerare
Ärendebeskrivning
Ann-Katrine Jondelius (M) föreslås justera dagens protokoll med Azita
Iranipour (L) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar utse Ann-Katrine Jondelius (M) att justera
dagens protokoll med Azita Iranipour (L) som ersättare. Protokollet
justeras den 29 januari 2016.

§ 2 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Två personärenden tillkommer: S 16 (§ S 15), S 17 (§ S 16).
Ett personärende utgick: S 2.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att fastställa ärendelistan med förändringar
enligt ovan.

§ 3 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Elisabeth Karlsson Zuaw (S) anmäler jäv § S 15.
Jimmy Nordengren (C) anmäler jäv § S 4.
Azita Iranipour (L) anmäler jäv § S 1.
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta anmälan om jäv till protokollet.

§ 4 Ekonomisk rapport
Ärendenummer: Sv 9/2015
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonom Rolf Jonsson informerar om det ekonomiska läget
efter december månad 2015.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk rapport
- PowerPoint-presentation
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Ekonomirapporten läggs till handlingarna.
2. Socialförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet för att få en
ekonomi i balans.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
Azita Iranipour (L) avstår från att delta i beslutet.

§ 5 Verksamhetsplan med budget 2016
Ärendenummer: Sv 248/2015
Handläggare: Marie Worge, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Socialnämnd västers Verksamhetsplan med budget 2016 beskriver
ambitionen, utmaningarna och målsättningarna för Socialförvaltningens
verksamheter och utveckling under 2016.
Beslutsunderlag
- Socialnämnd västers Verksamhetsplan med budget 2016
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Socialnämnd väster fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
3. Avsnitt 6.2 Ekonomi - Driftbudget ersätter Sifferbudget 2016 antagen
2015-12-10.
4. Socialnämnd väster begär att programnämnd Social välfärd justerar
ramarna för driftbudgeten med 3 273 tkr från Socialnämnd väster till
Socialnämnd öster.
5. Socialnämnd väster beslutar att Förvaltningschef ska ha fortsatt uppdrag
att besluta om tillskapandet av nya tjänster samt besluta om återbesättning
av tjänster, i syfte att stödja förvaltningens bemanningsstrategi.
6. Socialnämnd väster ger förvaltningen i uppdrag att utveckla det
systematiska arbetsmiljöarbetet på alla nivåer för att främja hälsa och
förebygga ohälsa i vardagen, samt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
Detta bidrar till en hög kvalité för de människor som förvaltningen stödjer.
Yrkande
Azita Iranipour (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för
Liberalernas egen tidigare lagd budget för 2016 i Kommunfullmäktige,
bifogas protokollet.
Jesper Räftegård (MP) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån
för Miljöpartiets eget budgetförslag för Socialnämnd väster 2016, bifogas
protokollet.
Josefin Pettersson (SD) yrkar bifall till punkt 6 i förvaltningens förslag.
Jimmy Nordengren (C) yrkar bifall för förvaltningens förslag.
Owe Ranebäck (KD) yrkar bifall för förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer Azita Iranipours (L) avslagsyrkande mot
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer Jesper Räftegårds (MP) avslagsyrkande mot
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Socialnämnd väster fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
3. Avsnitt 6.2 Ekonomi - Driftbudget ersätter Sifferbudget 2016 antagen
2015-12-10.
4. Socialnämnd väster begär att programnämnd Social välfärd justerar
ramarna för driftbudgeten med 3 273 tkr från Socialnämnd väster till
Socialnämnd öster.
5. Socialnämnd väster beslutar att Förvaltningschef ska ha fortsatt uppdrag
att besluta om tillskapandet av nya tjänster samt besluta om återbesättning
av tjänster, i syfte att stödja förvaltningens bemanningsstrategi.
6. Socialnämnd väster ger förvaltningen i uppdrag att utveckla det
systematiska arbetsmiljöarbetet på alla nivåer för att främja hälsa och
förebygga ohälsa i vardagen, samt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
Detta bidrar till en hög kvalité för de människor som förvaltningen stödjer.
Ewa Leitzler (M) och Ann-Katrine Jondelius (M) avstår från att delta i
beslutet.
Josefin Pettersson (SD) avstår från att delta i beslutet gällande punkterna 15.
Reservation
Azita Iranipour (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för
avslagsyrkandet.
Jesper Räftegård (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
avslagsyrkandet.

§ 6 Utredningsuppdrag 3 inför Budget 2016, Stöd till barn
med funktionshindrad förälder
Ärendenummer: Sv 308/2015
Ärendebeskrivning
Redovisning av utredningsuppdrag 3:
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur kommunen kan ge bästa möjliga
stöd till barn, vars föräldrar på grund av funktionsnedsättning behöver
hjälp för att kunna utöva sitt föräldraskap.
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Då detta uppdrag bygger på samverkan med en annan nämnd
och förvaltning har inte utredningen blivit klar till januarinämnden utan
behöver skjutas till februarinämnden 2016.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnd väster besluta
- Ärendet återremitteras för beslut på februarinämnden.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 7 Uppdrag från Programnämnden gällande Varberga,
Oxhagen, Brickebacken och Baronbackarna
Ärendenummer: Sv 202/2015
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning
I juni 2015 beslutade Programnämnd social välfärd att överlämna ärendet
Sov 180/2015 ”Åtgärder och utvecklingsarbeten utifrån nulägesrapporter
för Varberga, Oxhagen, Brickebacken och Baronbackarna som hör till
programområde Social välfärd” till socialnämnderna för beslut.
I bifogat beslutsunderlag framgår Socialförvaltningens kommentarer och
planering för att hantera de åtgärdsförslag som programnämnden föreslår.
Syftet är att ta nästa steg för att bidra till de åtgärder och
utvecklingsarbeten som olika aktörer ser som viktiga i sina respektive
stadsdelar och som sammanställs i fyra nulägesrapporter för stadsdelarna
Varberga, Oxhagen, Brickebacken och Baronbackarna.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 151208
- Socialförvaltningens förslag till åtgärder, 160108
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår Socialnämnd väster besluta
1. Informationen om förvaltningens kommentarer och planering läggs till
handlingarna.
2. Ärendet överlämnas till Programnämnd social välfärd för kännedom.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 8 Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2017-2020, med
revidering 2016
Ärendenummer: Sv 192/2015
Handläggare: Therese Östling, Marie Hillius
Ärendebeskrivning
Lokal- och bostadsförsörjningsplanen ska redovisa kort- och långsiktiga
behov av lokaler och bostäder inom Socialförvaltningen, gällande framtida
volymökningar, nya verksamheter, organisationsförändringar samt
planerade förbättringar och renoveringar. Det handlar om olika
boendeformer för förvaltningens olika målgrupper, samt lokaler för
administration och verksamheter.
Örebro är en växande stad. Det är sannolikt att befolkningsutvecklingen
medför ett ökande behov av utredningar och insatser, både interna och
externa. I takt med att Socialförvaltningens verksamheter växer och
utvecklas, förändras också behoven av administrativa lokaler och
verksamhetslokaler.
Beslutsunderlag
- Lokal- och bostadsförsörjningsplan 2017-2020, med revidering 2016
- PowerPoint-presentation
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Socialnämnd väster godkänner Lokal- och bostadsförsörjningsplan
2017-2020, med revidering 2016, för Socialförvaltningen.
2. Lokal- och bostadsförsörjningsplanen överlämnas till programnämnd
Social välfärd för vidare handläggning.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 9 Ensamkommande barn och unga, nuläge och behov
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchef Susanne Bergström informerar om nuläget gällande
ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag
- PM från SKL angående behov av regeländringar med anledning av
flyktingsituationen
- Nationell lägesbild från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Statistik, uppföljning familjehem 151231
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- Statistik, redovisning 160108
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 10 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sv 265/2015
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Skrivelser:
- Beslut från IVO gällande ärende 8.7.4-28668/2015-9, sv 252/2015
- Beslut från IVO gällande ärende 8.4.2-25642/2015, sv 378/2015
- Beslut från IVO gällande ärende 8.4.2-36587/2015, sv 379/2015
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta anmälda handlingar till protokollet.

§ 11 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchef Susanne Bergström informerar om en brand i ett hyreshus i
Örnsro på väster i Örebro, lördag morgon 16 januari. På adressen bor
ungdomar och unga vuxna, varav några kommer från kommunens
verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar. På adressen finns
dock inget HVB-hem för ensamkommande barn. I fastigheten finns även
förskolan Hasselbacken. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde
släcka branden. För mer information, gå in på orebro.se.
Beslutsunderlag
- Muntlig information.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 12 Kvalitetsledningssystem/visning av pilotområde
Ärendenummer: Sv 72/2015
Handläggare: Ingemar Wegfors
Ärendebeskrivning
Kvalitetsstrateg Ingemar Wegfors visar det nya kvalitetsledningssystemet
som Socialförvaltningen arbetar fram.
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Beslutsunderlag
- Muntlig information
Beslut
Socialnämnd väster beslutar ta informationen till protokollet.

§ 13 Information om Socialförvaltningens framtagna
kunskapsöversikt och modell för arbetet mot
våldsbejakande extremism
Ärendenummer: Sö 262/2015
Handläggare: Lena-Maria Enander, Sven-Göran Wetterberg
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens ledningsgrupp beslutade 7 december 2015 att
kunskapsöversikt och modell för arbetet mot våldsbejakande extremism
skulle lämnas över till Programnämnd Social välfärd.
Samordnare Lena-Maria Enander och Sven-Göran Wetterberg, Örebro
kommuns samordnare för förebyggande arbete mot våldsbejakande
extremism, berättar om Socialförvaltningens framtagna kunskapsöversikt
och modell för arbetet mot våldsbejakande extremism samt om hur man
arbetar mot våldsbejakande extremism i Örebro kommun.
Beslutsunderlag
- Kunskapsöversikt och modell, Socialförvaltningens arbete mot
våldsbejakande extremism
- PowerPoint-presentation
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 14 Ordförandens information
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Information om frågan som uppkom på förra Socialnämnd västers
sammanträde om att utse nya ledamöter till Socialnämnd västers sociala
utskott. De nuvarande utskottsledamöterna kommer att sitta kvar under
2016.
Påminnelse om Barnrättsdagarna 2016. Förra nämndsammanträdet
beslutade Socialnämnd väster att två förtroendevalda från oppositionen och
två från majoriteten får gå på barnrättsdagarna. Oppositionen och
majoriteten får själva utse vilka två och anmäla dessa till
nämndadministratören.
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Beslutsunderlag
- Muntlig information.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 42/2015
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
- Anmälan av delegationsbeslut december 2015 enligt SoL, LVU, LVM
och FB.
- Redovisning av Socialnämnd västers sociala utskotts protokoll 151218,
151229, 160107.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Nämnden vill ha en uppföljning av hur det går för en person där
Socialnämnd västers sociala utskott tagit beslut i ärende § 442, 2015-1218. Handläggare av ärendet är Camilla Laggar och Marie Thörnell,
socialsekreterare.

§ 16 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.
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