Sö 406/2016

Protokoll

Socialnämnd öster
2017-09-21
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Jätten
Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Sara Maxe (KD)
Carola Johansson (S)
Kjell Henriksson (S)
Britten Uhlin (S)
Anders Berg (C)
Monica Skålberg (M)
David Larsson (SD)
Lea Strandberg (MP)
Tjänstgörande ersättare
Ulla Angarano (M)
Erik Löfstedt (L)

ersätter Carl-Johan Wase (M)
ersätter Marika Westerberg (L)

Närvarande ersättare
Agne Ericsson (KD)
Övriga
Ilina Losund, nämndsekreterare
Sophie Persson, nämndsekreterare
Susanne Bergström, socialchef
Rolf Jonsson, planerare
Marie Worge, planerare
Therese Östling, planerare
Matilda Hansson, kvalitetsledare
§§ 117-129
Ilina Losund, sekreterare
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Justerat den
John Johansson, ordförande

Erik Löfstedt, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den

.

§ 117 Protokollsjusterare
Handläggare: Ordföranden
Ärendebeskrivning
Erik Löfstedt (L) föreslås att justera dagens protokoll med Ulla Angarano
(M) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
-Erik Löfstedt (L) utses att justera dagens protokoll med Ulla Angarano
(M) som ersättare.

§ 118 Anmälan av övriga frågor och fastställande av
föredragningslista
Ärendebeskrivning
Sedan kallelsen skickades ut har det tillkommit 7 ärenden. Ärendena läggs
till föredragningslistan.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Tillkomna ärenden läggs till i föredragningslistan.

§ 119 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordföranden
Ärendebeskrivning
Ordföranden ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
Lea Strandberg anmäler jäv i ärende S 3 (§ S 691).
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
-Anmält jäv tas till protokollet.

§ 120 Personärenden
Handläggare: 14:05
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.

§ 121 Information: Kvalitetsberättelse 2016-2017
Ärendenummer: Sö 332/2017
Handläggare: Matilda Hansson
Ärendebeskrivning
Det systematiskt och fortlöpande arbetet med att utveckla och säkra
socialtjänstens kvalitet ska dokumenteras (7 kap. 1 § SOSFS 2011:9). Med
utgångspunkt i dokumentationen bör en sammanhållen kvalitetsberättelse
upprättas enligt Socialstyrelsens allmänna råd. I kvalitetsberättelsen bör det
framgå:
- Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet har bedrivits.
- Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet.
- Vilka resultat som har uppnåtts.
Matilda Hansson berättar om det strategiska kvalitetsarbetet. Lena Mantler
berättar om arbetet på förvaltningen och om utvecklingen av Socialkontor
Vivalla.
Beslutsunderlag
Kvalitetsberättelse 2016_2017.docx
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Informationen vidarebefordras till Programnämnd social välfärd för
kännedom.
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§ 122 Delårsrapport prognos 2
Ärendenummer: Sö 320/2017
Handläggare: Marie Worge, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Delårsrapport med prognos 2 syftar till att redovisa nämndernas
ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat efter årets åtta första
månader samt en prognos för helåret. Rapporten innehåller även analys av
resultat samt noteringar om positiva iakttagelser och förbättringsområden.
Fördjupad information om hur förvaltningen arbetar med systematisk
kvalitetsutveckling, vilka åtgärder som utförts för att säkra verksamhetens
kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts finns i förvaltningens
kvalitetsberättelse (Sv 228/2017, Sö 332/2017).
Totalt redovisar de båda socialnämndernas prognos ett positivt ekonomiskt
resultat med
7 100 tkr för hela 2017. Socialnämnd väster står för 700 tkr och
Socialnämnd öster står för 6 400 tkr. Orsakerna till avvikelserna är
framförallt färre personer än beräknat i behov av extern vård och
behandling, samt vakanta tjänster i förvaltningen.
Förvaltningen arbetar med utvecklingsuppdrag och åtaganden i
Verksamhetsplan med budget 2017 för att än bättre uppfylla lagstiftningens
krav, socialnämndernas reglementen och kommunens verksamhetsmål.
Förvaltningens målsättning är att Örebro kommuns familjer och enskilda
ska få stöd som motsvarar deras behov av individ- och familjeomsorg, och
att de har möjlighet till inflytande och delaktighet. Därtill ska förvaltningen
bidra till kommunens mål att medborgarnas livsvillkor ska vara jämlika
och att alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.
För att nå dessa mål har förvaltningen ekonomiska och personella resurser
som ska användas på ett effektivt sätt, samt stöd- och behandlingsresurser i
form av olika verksamheter. Tillsammans bidrar resurserna till att en god
ekonomisk hushållning kan upprätthållas. Detta kräver bland annat att
förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare, bidrar till att kommunens lokaler
nyttjas på ett effektivt sätt samt med hjälp av digitalisering och annan
kvalitetsutveckling utvecklar sin verksamhet.
Förvaltningens verksamhetsidé är Vi stödjer människor i deras vardag
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Fastställa delårsrapporten med prognos 2 för 2017.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Begära att Programnämnd social välfärd justerar ramarna för
driftbudgeten med 600 tkr från Socialnämnd öster till Socialnämnd väster.
Liberalerna deltar inte i beslutspunkt 3.
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§ 123 Handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för kvinnor
och män
Ärendenummer: Sö 174/2017
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i november 2016 antagit en kommunövergripande
handlingsplan för en hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män anställda
inom Örebro kommun. Handlingsplanen utgår från Arbetsmiljöverkets
arbete med kvinnors arbetsmiljö och ger samtliga nämnder som har ett
arbetsgivaransvar i uppdrag att ta fram en treårig handlingsplan (20182020) med konkretiserade aktiviteter för respektive åtgärd.
I september behöver nämnden fatta ett beslut om att
fastställa handlingsplanen och återrapportera den till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Handlingsplan - hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män - beslutad av
KS.docx
- Socialförvaltningens handlingsplan - Hållbar arbetsmiljö för kvinnor och
män.docx
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Handlingsplanen för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män antas.

§ 124 Information: Revisionens granskning av insatser för
barn och unga
Ärendenummer: Sö 151/2017
Handläggare: Therese Östling 16:10-16:20
Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat om socialnämnderna
har en tillfredsställande styrning och uppföljning av insatser för barn och
unga. Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag på svar rapporten.
Granskningen avser hela processen från anmälan till utredning och
verkställighet.
Senast den 31 oktober 2017 vill revisionen ha svar på vilka åtgärder som
socialnämnderna har för avsikt att vidta med anledning av revisionens
bedömning och vad som i övrigt framkommer i rapporten.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

5

§ 125 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sö 20/2017
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Punkten lämnas då inga handlingar har inkommit.

§ 126 Asyl och flyktingmottagande inklusive
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Susanne Bergström informerar nämnden om den nuvarande situationen för
ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag
- Asyl och flyktingmottagning juli 2017.ppt
- Minnesanteckningar 2017-08-25.doc
- Verksamhetsuppföljning ensamkommande aug 2017.doc
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Informationen vidarebefordras till Kommunstyrelsen för kännedom.

§ 127 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 15/2017
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen för tiden augusti
2017.
Attestkomplettering augusti 2017
Tjänstetillsättningar augusti 2017.
Lex Sarah-ärenden, utredning och beslut, perioden augusti 2017.
Då handläggaren för stickprovsärendet från föregående nämnd inte har
möjlighet att redovisa sitt ärende på dagens sammanträde redovisas
detta vid nästkommande sammanträde den 19 oktober 2017. Därmed dras
inget nytt stickprov.
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Beslutsunderlag
Finns i pärm.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Stickprov som skulle redovisas vid dagens sammanträde redovisas den
10 oktober 2017 istället.

§ 128 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar kring aktuella frågor, händelser och nyheter som
berör Socialnämnd östers verksamheter.
Susanne ger även information om den kommande Etikdagen som
ska hållas den 171109 klockan 08:30  12:00 Plats; Hjalmar Bergmanteatern. Anmälan skickas till Ilina som även skickar ut kalendeinbjudan.
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar:
-Informationen läggs till handlingarna.

§ 129 Ordföranden informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordföranden ger nämnden aktuell information som berör nämnden.
- Familjecentralens dag imorgon den 22 september 2017, ordföranden
anger att alla är välkomna att prata med medborgare och distribuera
enkäten.
- Frågan om det finns någon heldag med verksamhetsbesök planerad under
hösten togs upp på föregående nämnd av oppositionen. Det kommer att
planeras en heldag med verksamhetsbesök under våren.
- FOA imorgon, partiföreträdarna sammanträder angående frågan om
organisationsförändring för socialnämnderna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
-Informationen läggs till handlingarna.
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