Sö 405/2016

Protokoll

Socialnämnd öster
2017-02-16
Datum:
Klockan: 14:00 – 16:40
Plats:
Jätten
Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Sara Maxe (KD)
Carl-Johan Wase (M)
Carola Johansson (S)
Kjell Henriksson (S)
Britten Uhlin (S)
Anders Berg (C)
Monica Skålberg (M)
David Larsson (SD)
Lea Strandberg (MP)
Marika Westerberg (L)
Närvarande ersättare
Agne Ericsson (KD)
Jonas Åkerman (S)
Ulla Angarano (M)
Erik Löfstedt (L)
Peter Krejci (MP)
Louise Ornell (V)
Inger Ljung (C)

T.o.m § 17

Övriga
Susanne Bergström socialchef
Marie Worge Planerare
Lena Mantler områdeschef
Rolf Jonsson ekonom
Urban Svensson verksamhetschef

Paragraf 14-30

Carina Engback, sekreterare
Justerat den 16 februari 2017
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John Johansson, ordförande

Marika Westerberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 februari
2017.

§ 14 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Marika Westerberg (L) utses att justera dagens protokoll med
Monica Skålberg (M) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar utse Marika Westerberg (L) att justera dagens
protokoll omedelbart

§ 15 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ärende 8, 11 och 15 utgår och ärende S 36-40 tillkommer.
Carl-Johan Wase (M) önskar information om hur man arbetar med polisen
och droginformation samt hur fältgruppen arbetar.
Lea Strandberg (MP) vill ha information om hur socialtjänsten arbetar med
Ensamkommande och suicidrisk.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar godkänna föredragningslistan med anmälda
ändringar.

§ 16 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Lea anmäler jäv i ärendena S 20, 21, 23 och 24 (§§ S116,117,119 och 120)
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta anmälda jäv till protokollet
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§ 17 Sociala personärenden §§ S 97-138

Se separat protokoll

§ 18 Årsberättelse efter 2016
Ärendenummer: Sö 34/2017
Handläggare: Marie Worge, Rolf Jonsson, Lena Mantler och Urban
Svensson
Ärendebeskrivning
Årsberättelsen syftar till att redovisa resultatet av nämndens uppdrag och
ekonomi för 2016.
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.
Beslutsunderlag
Socialnämnd östers årsberättelse 2016
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Årsberättelsen för år 2016 fastställs.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.

§ 19 Ekonomisk rapport efter januari månad
Ärendenummer: Sö 5/2017
Handläggare: Maria Byrstrand, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport efter januari månad 2017
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter januari 2017
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga den ekonomiska rapporten till
handlingarna
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§ 20 Information om ej verkställda beslut kv 4 öster, 2016
Ärendenummer: Sö 18/2017
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 sex beslut, som inte verkställts inom
tre månader från beslutet, under kvartal 4:2016, vilket är 11 färre än efter
kvartal 3:2016.
Socialnämnd öster svarar för tre av besluten varav två är beslut om
öppenvård och ett är ett verkställt beslut om stödboende för
unga. Väntetiderna har varit 13 månader och 11 månade för det verkställda
stödboendet.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport kv 4 för socialnämnd öster
Rapporteringsskyldighet kvarta l 4 för hela social välfärd
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga rapporten om ej verkställda beslut till
handlingarna

§ 21 Ändring av delegation gällande
umgängesbegränsning
Ärendenummer: Sö 81/2014
Handläggare: Lena Mantler, verksamhetschef
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
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
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Beslut
Socialnämnd öster 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).

§ 22 Ändringar i delegationsordningen för
Tillståndsenheten
Ärendenummer: Sö 81/2014
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Delegationsordningen för Socialnämnd öster ses över och uppdateras
fortlöpande. Den senaste uppdateringen beslutades i socialnämnden den 19
januari 2017.
I delegationsordningen under avsnitt SERVERINGSTILLSTÅND MED
MERA är ärendena Tillsyn av serveringsställe och Begäran om biträde av
Polismyndighet delegerat till både tillståndshandläggare och till arvoderad
restauranginspektör, benämnd kontrollant i delegationsordningen.
Då delegation, enligt kommunallagen, kan ges till anställd inom
kommunen men inte till arvoderad uppdragstagare behöver
delegationsordningen ändras.
Det föreslås därför att delegat Kontrollant tas bort från de båda ärendena
och att delegationsordningen kompletteras med ett nytt ärende
m
Förordnande av kontrollant för tillsyn av serveringsställe
tillståndshandläggare
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-07
Beslut
Socialnämnd öster beslutar att anta de föreslagna ändringarna.

§ 23 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.
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Beslut
Socialnämnd Öster beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 24 Information om revisionsgranskning av kommunens
arbete med gemensamma planeringsförutsättningar.
Ärendenummer: Sö 19/2017
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialnämnd öster 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 svarat på revisionens frågor.
Beslutsunderlag
Revisionens frågeställningar
Svar på frågeställningar
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 25 Information om revisionsgranskning IT-verksamhet
Ärendenummer: Sö 35/2017
Handläggare: Susanne Bergsgtröm
Ärendebeskrivning
Socialnämnd öster 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 svarat på revisionens frågor.
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Beslutsunderlag
Revisionens frågeställningar
Förvaltningens svar
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga informationen till handlingarna

§ 26 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sö 20/2017
Handläggare: Susanne Bergstrlöm
Ärendebeskrivning
Samverkansgruppens protokoll 2017-02-02
Programplan från programnämnden för år 2017
Information från Jämstöälldhetsdagarna:Marika Westerberg (L) berättade
från sitt besök på Jämställdhetsdagarna som höll en mycket hög nivå och i
vissa stycken var väldigt skrämmande Britten Uhlin (S) informerar om att
det är viktigt att byta erfarenheter och fortbildas, hon lyssnade även på Pia
Sundhage som tyckte att jämställdheten gick för långsamt. "Tänk självTänk på andra" var ett tänkvärt uttryck. Sara Maxe (KD) saknade debatten
alla tyckte likadant, Man fick information om Agenda 2030 som jobbar
långsiktigt.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga kurser och skrivelser till handlingarna

§ 27 Anmälan av delegationsbeslut samt stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 15/2017
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen för tiden januari
2017.
Attestkomplettering december 2017
Tjänstetillsättningar december 2017.
Tillståndsutskottets protokoll från 2017-02-16.
- Lex Sarah-ärenden, utredning och beslut, perioden januari 2017.
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Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
2. Följande beslut dras som stickprov:
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
2. Följande beslut dras som stickprov: Ärende S19 tas som stickprov

§ 28 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar kring aktuella frågor, händelser och nyheter som
berör Socialnämnd östers verksamheter.
Socialchefen informerar om återbesättning inom Socialförvaltningen under
2016 samt hur arbetet pågår med rekryteringsarbetet detta kommer att
redovisas inför nästa sammanträde.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta socialchefens information till protokollet

§ 29 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om att boendet Snödroppen fått kommunens
jämställdhetspris, de kommer att presentera sitt arbete vid nästa
nämndsammanträde.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta ordförandens information till protokollet

§ 30 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Carl-Johan Wase (M) önskar information om hur man arbetar med polisen
och droginformation samt hur fältgruppen arbetar.
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Beslut
Frågorna tas upp på nämndens nästa presidium presidiet
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