Sv 268/2016

Protokoll

Socialnämnd väster
2017-02-16
Datum:
Klockan: 08:45 - 11:00
Plats:
Ribbingsgatan 1-3, Jätten
Närvarande ledamöter
Eva Eriksson (S)
Anders Olsson (C)
Evariste Nkurikiye (S)
Inger Larsson (S)
Lars-Göran Hallenius (S)
Owe Ranebäck (KD)
Ewa Leitzler (M)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Jesper Räftegård (MP)
Tjänstgörande ersättare
Christer Johansson (L)
Marianne Hamp (M)

ersätter Azita Iranipour (L)
ersätter Terés Björndahl (SD)

Närvarande ersättare
Febro Oktay (KD)
Lisa Dahlpil (S)
Övriga
Susanne Bergström socialchef
Urban Svensson verksamhetschef
Lena Mantler verksamhetschef
Marie Worge Planerare
Rolf Jonsson ekonom

Paragraf 14-33

Kim Ivarsson, sekreterare
Justerat den 16 februari 2017
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Eva Eriksson, ordförande

Jesper Räftegård, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 februari
2017.

§ 14 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Föreslås att Jesper Räftegård (MP) utses att justera dagens protokoll
med Ann-Katrine Jondelius (M) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Jesper Räftegård (MP) utses att justera dagens protokoll med AnnKatrine Jondelius (M) som ersättare.

§ 15 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Socialnämnd väster 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. Ärendena §§ 19-20 utgår. Ärende § 22 tillkommer.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att fastställa ärendelistan.
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§ 16 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden. Febro
Oktay anmäler jäv i sekretessärendena §§ S 17-18, 20-23
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 17 Årsberättelse efter 2016
Ärendenummer: Sv 27/2017
Handläggare: Marie Worge, Urban Svensson, Lena Mantler, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Årsberättelse för 2016 presenteras.
Totalt redovisar socialnämnderna 2016 ett positivt ekonomiskt resultat med
9 715 tkr, vilket motsvarar 2,1 procent av den totala budgeten. Det är det
sjätte året av sju sedan 2010 som socialnämnderna sammantaget redovisar
en positiv budgetavvikelse. Båda socialnämnderna redovisar positiva
budgetavvikelser. Både egen drift och externa vård- och
behandlingskostnader redovisar positiva budgetavvikelser totalt.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
1. Socialnämnd väster fastställer årsberättelsen för 2016.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
Christer Johansson (L) avstår från att delta i beslutet.
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§ 18 Ekonomisk rapport
Ärendenummer: Sv 6/2017
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport efter januari månad 2017.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter januari
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga den ekonomiska rapporten till
handlingarna.

§ 19 Information om Sociala investeringar
Handläggare: Staffan Wikstedt
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Socialnämnd västers sammanträde den 16 februari
2017.

§ 20 Ändring av delegation till arbetsgruppen Centrum
mot våld (CMV)
Ärendenummer: Sv 118/2014
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Socialnämnd västers sammanträde den 16 februari
2017.

§ 21 Ändring av delegation gällande
umgängesbegränsning
Ärendenummer: Sv 118/2014
Ärendebeskrivning
Högsta förvaltningsdomstolen har i dom meddelat att beslut om
hemlighållande av vistelseort är ett beslut som nämnden inte kan delegera,
varför detta beslut tagits bort i delegationsordningen enligt beslut i
nämnden den 19 januari 2017.
Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär också att beslut om hur den
unges umgänge ska utövas med vårdnadshavare och med föräldrar som har
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umgängesrätt reglerad genom dom, beslut eller avtal (begränsning av
umgänge), inte heller kan delegeras, varför även denna delegation ska tas
bort.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-07
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
Socialnämnd väster beslutar att ta bort delegationen för beslut om hur den
unges umgänge ska utövas med vårdnadshavare och med föräldrar som har
umgängesrätt reglerad genom dom, beslut eller avtal (begränsning av
umgänge).
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 22 Förordnande av annan ledamot för kompletterande
beslutanderätt
Ärendenummer: Sv 118/2014
Ärendebeskrivning
Inom socialtjänsten uppstår ibland situationer där det finns behov av att
snabbt fatta beslut. Socialnämndens ordförande har i dessa fall en i lag
direkt angiven beslutanderätt. Socialnämnden har också för dessa
situationer, möjlighet att förordna annan ledamot.
Med anledning av den stora ärendemängden på Socialnämnd väster finns
behov att förordna ledamoten Ewa Leitzler (M) som beslutsfattare inom
den kompletterande beslutsrätten.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Ewa Leitzler (M) förordnas som beslutsfattare i Socialnämnd västers
kompletterande beslutanderätt.

§ 23 Ändring av delegationsordning i kapitlet Familjerätt
Ärendenummer: Sv 118/2014
Ärendebeskrivning
En förändring har genomförts inom familjerätten innebärande att
gruppledartjänsten tagits bort och en enhetschefstjänst har tillsatts.
Med anledning av detta behöver delegationsordningen förändras så att
delegat gruppledare tas bort och ersätts med enhetschef på alla ställen i
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kapitlet Familjerätt.
En ytterligare förändring behöver göras under ärendet Fastställande av
bekräftelse av föräldraskap där parterna är sammanboende, överens och
inga tveksamheter finns, lagrum 1 kap. 4 och 9 §§ FB där ändras
delegaten så att kommunvägledare inom svarsgrupp Social välfärd vid
Servicecenter tas bort och ny delegat blir Familjerättssekreterare.
Socialnämnd väster vill ha mer utförlig information om ärendet i form av
en tjänsteskrivelse för att kunna fatta beslut. Det föreslås att ärendet
återkommer till nästa sammanträde den 23 mars med en tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
1. Delegaten gruppledare ersätts med enhetschef i kapitlet Familjerätt i
Socialnämnd östers delegationsordning
2. Delegaten ändras så att kommunvägledare inom svarsgrupp Social
välfärd vid Servicecenter tas bort och ny delegat blir
Familjerättssekreterare i ärendet Fastställande av bekräftelse av
föräldraskap där parterna är sammanboende, överens och inga
tveksamheter finns, lagrum 1 kap. 4 och 9 §§ FB.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Ärendet återremitteras.

§ 24 Ej verkställda beslut kvartal 4, 2016
Ärendenummer: Sv 31/2017
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Totalt rapporterade
socialnämnderna 6 beslut, som inte verkställts inom tre månader från
beslutet, under kvartal 4:2016, vilket är är 11 färre än i kvartal 3:2016.

Socialnämnd väster svarar för 3 och öster för 3 av besluten. Av de 6
besluten rör 5 män och 1 kvinnor. Tre beslut har verkställts, eller avslutats,
under rapporteringsperioden.
Beslutsunderlag
- Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre
månader - kvartal 4, 2016
- Socialnämnderna kvartal 4
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar lägga rapporten om ej verkställda beslut till
handlingarna.

§ 25 Information om revisionsgranskning med
gemensamma planeringsförutsättningar
Ärendenummer: Sv 15/2017
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialnämnd väster informeras om att stadsrevisionen i Örebro kommun
har beslutat att genomföra en granskning av förvaltningens arbete med
gemensamma planeringsförutsättningar.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har tillräckliga och
ändamålsenliga planeringsförutsättningar som används i hela den
kommunala verksamheten som underlag för verksamhetsplanering och
strategiska beslut.
Förvaltningen har besvarat revisionens frågor.
Beslutsunderlag
Revisionens frågeställningar
Svar på frågeställningar
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 26 Information om revisionsgranskning IT-verksamhet
Ärendenummer: Sv 28/2017
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialnämnd väster informeras om att Stadsrevisionen i Örebro kommun
har beslutat att genomföra en uppföljande granskning av förvaltningens ITverksamhet. Syftet är att bedöma om de brister som identifierades vid
granskningen 2015 har åtgärdats. Granskningens syfte är även att bedöma
om kommunens IT-verksamhet har förutsättningar att ge stöd för att
uppfylla kommunens mål om effektivitet och service till medborgarna.
Förvaltningen har besvarat revisionens frågor.
Beslutsunderlag
Revisionens frågeställningar
Svar på frågeställningar
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 27 Asyl och flyktingmottagande inklusive
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Information om nuvarande situation gällande asyl och flyktingmottagande
inklusive ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag
Statistik
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 28 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sv 335/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Skrivelser:
Samverkansprotokoll, 2017-02-02
Strategi för bredbandsutbyggnaden i Örebro kommun 2.0, 2016-12-06
Bredbandsstrategi följebrev, 2017-01-09
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta anmälda handlingar till protokollet.

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 334/2016
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB för tiden januari
2017.
Attestkomplettering januari 2017.
Tjänstetillsättningar januari 2017.
Socialnämnd västers sociala utskotts protokoll från januari 2017.
Lex Sarah-ärenden, utredning och beslut, perioden januari 2017.
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Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
2. Följande stickprov dras att redovisas vid nästkommande
nämndsammanträde, beslut rörande en person född 17-01.

§ 30 Anmälan av omedelbara beslut enligt den
kompletterande beslutanderätten (ordförandebeslut)
Ärendenummer: Sv 333/2016
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Beslut från januari 2017 redovisas i pärm vid nämndsammanträdet.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar lägga anmälda beslut enligt den
kompletterande beslutanderätten (ordförandebeslut) till handlingarna.

§ 31 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar kring aktuella frågor, händelser och nyheter som
berör Socialnämnd västers verksamheter. Information ges om
återbesättning inom Socialförvaltningen under 2016 samt hur arbetet pågår
med rekryteringsarbetet. Statistik över återbesättningen kommer att skickas
ut inför nästa sammanträde.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 32 Ordförandes information
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande ger aktuell information till Socialnämnd väster. Ordförande
informerar om HVB-hemmet Snödroppen som har fått Örebro
kommuns jämställdhetspris.
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 33 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.
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