Protokoll

Soc 319/2019

Socialnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-09-19
09:00–15:45
Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Närvarande ledamöter
Carina Toro Hartman (S)
Sara Maxe (KD)
Carl-Johan Wase (M)
Lars-Göran Hallenius (S)
Carola Johansson (S)
Annika Tholster (C)
Stefan Almgren (C)
Monica Skålberg (M)
Christer Johansson (L)
David Larsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Britten Uhlin (S)
Jan-Eric Norman (S)
Inger Ljung (C)
Louise Ornell (V)
Yvonne Käll (M)
Carina Johansson (L)

§§ 128-139

ersätter Carl-Johan Wase (M)
§§ 139-143

Närvarande ersättare
Per Danielsson (KD)
Sergej Salnikov (SD)
Övriga
Frans Flodin
Marie Worge
Urban Svensson
Susanne Bergström
Lena Mantler
Elin Pålsson
Maria Fhager
Ann-Christine Olofsson
Ulrika Justusson
Christer Lundsten

Nämndadministratör
Planerare
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Nämndadministratör
Nämndadministratör
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

1 (13)

ÖREBRO

Protokoll

Paragraf 128–143
Frans Flodin, nämndsekreterare
Justerat den 24 september 2019.
Carina Toro Hartman (S), ordförande
Carina Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 september 2019.
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§ 128 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar dagens sammanträde med Socialnämnden 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.
Personärenden har tillkommit: 33-36 (§§ 229, 233, 241 245)
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:
- dagordningen fastställs
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- dagordningen fastställs

§ 129 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Carina Johansson (L) föreslås att justera dagens protokoll med Monica
Skålberg (M) som ersättare.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
- Carina Johansson (L) utses att justera dagens protokoll med Monica
Skålberg (M)som ersättare.

§ 130 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens sammanträde.
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- Carina Toro Hartman (S) anmäler jäv i personärendena: 29-31 (§§ 259-261)
- Inger Ljung (C) anmäler jäv i personärendena: 10-13, 33 (§§ 229-232)
- Christer Johansson anmäler jäv i personärendena: 16-23, 25 (§§ 247-254, 256)
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Anmälan av jäv tas till protokollet.

§ 131 Presentation av socialförvaltningens verksamhet
område Vuxna
Handläggare: Ann-Christine Olofsson, Ulrika Justusson, Christer Lundsten
Ärendebeskrivning

Enhetscheferna Ann-Christine Olofsson, Ulrika Justusson och Christer
Lundsten presenterar socialförvaltningens verksamhet område Vuxna.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- informationen läggs till handlingarna.

§ 132 Delårsrapport med prognos 2 2019
Ärendenummer: Soc 753/2019
Handläggare: Lena Segerberg, Marie Worge
Ärendebeskrivning

Delårsrapport med prognos 2 syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet
efter årets åtta första månader samt en prognos för helåret.
Socialnämndens målsättning är att Örebro kommuns familjer och enskilda ska
få stöd som motsvarar deras behov av individ- och familjeomsorg. Därtill ska
nämnden bidra till kommunens mål att medborgarnas livsvillkor ska vara
jämlika, alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras,
Örebro är en trygg och säker kommun att bo och leva i, förutsättningarna att
komma in på arbetsmarknaden ska vara goda, att det finns tillgång till bostäder
och att Örebro ska vara en ekologisk hållbar kommun. 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 kommunens mål om en långsiktig och
hållbar ekonomi. Detta kräver bland annat att nämnden är en attraktiv
arbetsgivare, bidrar till att kommunens lokaler nyttjas på ett effektivt sätt, samt
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med hjälp av digitalisering och annan kvalitetsutveckling utvecklar sin
verksamhet.
Den ekonomiska prognosen för 2019 visar efter åtta månader ett underskott på
39,8 miljoner kronor. Förvaltningens verksamheter i egen drift, exklusive
ensamkommande barn och unga, väntas redovisa ett överskott på 2,3 miljoner
kronor och verksamheten för ensamkommande barn och unga väntas redovisa
ett underskott på 4,0 miljoner Verksamheten externa köp prognosticerar ett
underskott på 4,5 miljoner kronor mot budget. Budget är den nivå
verksamheten beräknades kosta. Lagd budget gav ett ofinansierat underskott
33,6 miljoner kronor där merparten utgör volymökningar inom externa köp.
Förvaltningen ser inga möjligheter att nå en ekonomi i balans under 2019.
Förvaltningen arbetar med de i Verksamhetsplan med budget 2019 beslutade
effektiviseringsuppdragen, samt annat utvecklingsarbete för att uppfylla
lagstiftningens krav och socialnämnden reglemente.
Beslutsunderlag

- Delårsrapport med prognos, 2019-09-19
- PowerPoint, 2019-09-19
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Socialnämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2019.
2. Socialnämnden tar informationen om ett prognosticerat underskott på
39,8 miljoner kronor till protokollet. Underskottet beror främst på
volymökning externa köp, minskade statsbidrag samt
omställningskostnader.
3. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för
vidare hantering.
4. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med påbörjade
effektiviseringsuppdrag 2019.
5. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta undersöka
möjligheterna att utöka det interna utförandet för målgrupper där
externa köp kan minskas i motsvarande omfattning. Detta kan innebära
en utökning av personal- och lokalkostnader, men förväntas ge en lägre
kostnadsökningstakt på totalen.
6. Socialnämnden begär att programnämnd Social välfärd hos
Kommunfullmäktige efterfrågar ekonomiska resurser under perioden
2020-2022, för att arbeta fram ett målinriktat
strukturförändringsprogram för Socialnämnden, i syfte att skapa
förutsättningar att bedriva en modern och kostnadseffektiv individoch familjeomsorg.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- enligt förvaltningens förslag
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Reservation

Christer Johansson (L) och Carina Johansson (L) reserverar sig mot beslutet.
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Carl-Johan Wase (M) och Yvonne Käll (M) reserverar mot beslutet.

§ 133 Information inför Budget 2020
Ärendenummer: Soc 967/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Susanne Bergström informerar nämnden om arbetet inför
Budget 2020.
Beslutsunderlag

- PowerPoint
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- informationen läggs till handlingarna
Beslut

Socialnämnden beslutar
- enligt förvaltningens förslag

§ 134 Effektiviseringar/ riktade åtgärder
Ärendenummer: Soc 902/2019
Handläggare: Susanne Bergström, Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Socialnämndens prognos i delår 2 2019 visar på ett underskott på 39,8 miljoner
ktonor främst till följd av volymökningar 2018. Socialförvaltningen arbetar i
första hand med förslag för att nå en budget i balans och har därför inspel som
är på idéstadiet och ännu inte effektberäknade.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2019-09-19
- Yrkande från Vänsterpartiet
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden:
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- Nämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med plan för
2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare beredning i
budgetprocessen.
Yrkande

Louise Ornell (V) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande för bifall till
beslutet.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- enligt förvaltningens förslag
Reservation

- Christer Johansson (L) och Carina Johansson (L) reserverar sig mot beslutet.
- Carl-Johan Wase (M), Monica Skålberg (M) och Yvonne Käll (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget budgetarbete.

§ 135 Gemensamt HVB
Ärendenummer: Soc 265/2019
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning

Förvaltningscheferna för Förvaltningen för funktionsstöd och
Socialförvaltningen har, på initiativ från programdirektör Social välfärd, gett
förvaltningarna i uppdrag att komma med förslag på en gemensam HVBverksamhet (Hem för vård och boende) för unga som tillhör personkrets LSS.
Under uppdraget har målgruppen utvidgats till att även omfatta ungdomar med
funktionsnedsättning som inte omfattas av LSS, samt ungdomar med en
förmodad funktionsnedsättning, men där utredning ännu inte är genomförd.
Orsaken är att en betydande del av de ungdomar, där verksamheten förväntas
ersätta externa placeringar, idag saknar diagnoser som innebär
personkretstillhörighet. Socialnämnden fattar återkommande beslut om
placering i HVB för barn och ungdomar vars diagnostiserade
funktionsnedsättning innebär tillhörighet till personkrets enligt LSS.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2019-09-19
- Rapport, 2019-06-19
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Socialnämnden har tagit emot information om uppdraget från
Programnämnd social välfärd att, tillsammans med

7 (13)

ÖREBRO

Protokoll

Funktionsstödsnämnden, etablera och driva ett gemensamt Hem för
vård och boende i enlighet med upprättad beskrivning.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att upprätta en skriftlig
överenskommelse med Förvaltningen för funktionsstöd kring
fördelningen av det organisatoriska och ekonomiska ansvaret, samt
strukturer för ekonomisk uppföljning.
3. Socialförvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med Förvaltningen
för funktionsstöd, fortsätta utveckla ett effektivt stöd till målgruppen, i
linje med beskrivna utvecklingsbehov.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag.
Reservation

- Christer Johansson (L) och Carina Johansson (L) reserverar sig mot beslutet.
- Carl-Johan Wase (M), Monica Skålberg (M) och Yvonne Käll (M) reserverar
sig mot beslutet.

§ 136 Ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Soc 27/2019
Handläggare: Urban Svensson, Lena Mantler, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning

Socialchef Susanne Bergström informerar nämnden om den nuvarande
situationen för ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag

- Minnesanteckningar, 2019-08-29
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

8 (13)

ÖREBRO

Protokoll

§ 137 Remiss av Klimatanpassningsplan Örebro kommun
Ärendenummer: Soc 935/2019
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har sänt ut en remiss av klimatanpassningsplan för Örebro
kommun. Sista svarsdag är 24 oktober.
Syftet med en plan för klimatanpassning är att förebygga störningar av
möjligheten att utföra de kommunala eller andra viktiga samhällstjänster på
grund av väderhändelser eller förändrat klimat.
Klimatanpassningsplanen ska inte förväxlas med Örebro kommuns
Klimatstrategi där mål för att minska klimatpåverkan finns. Dessa två
styrdokument hanterar alltså två perspektiv av samma fråga – hur minskar
kommunen sin klimatpåverkan (klimatstrategin) respektive hur skyddar
kommunen sin verksamhet från negativ påverkan av de klimatförändringar
som redan sker (klimatanpassningsplanen)?
För att nå det planens övergripande mål krävs, utöver åtgärderna, att ha en
organisering av arbetet som gör att nya behov kan upptäckas, kunskap byggas
upp och nya relevanta åtgärder formas.
En av åtgärderna i planen lyder ”Införa en rutin för incidentrapportering med
koppling till extrema väderhändelser eller förändrat klimat för att upptäcka nya
anpassningsbehov i verksamheterna”. Hur anser ni att en sådan rutin kan
byggas upp så att alla verksamheter har medvetenhet att identifiera en relevant
händelse, verktyg att enkelt rapportera den, samt en kommungemensam
kompetens att analysera och lära av den? I övrigt efterfrågas om nämnden
anser att mål och åtgärder är rimliga samt om ni har några förslag till
förbättringar av planen.
Beslutsunderlag

- Följebrev
- Klimatanpassningsplan, remissversion
Beslut

Socialnämnden beslutar
- informationen läggs till handlingarna.
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§ 138 Remiss angående förslag till reviderad
Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det
civila samhället och kommunen
Ärendenummer: Soc 832/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling och Samverkansrådet i
Örebro har tagit fram en ny uppdaterad version av "Överenskommelse om
samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen"
Socialnämnden har möjlighet att yttra sig om remissen senast den 30 oktober
2019.
Beslutsunderlag

- Remissvar, 2019-09-18
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- informationen läggs till handlingarna.

§ 139 Ramjustering avseende SAMBA
Ärendenummer: Soc 631/2019
Handläggare: Lena Segerberg, Lena Mantler
Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2019 övergick verksamheten SAMBA från Socialnämndens regi
till Centralt skolstöd. En ramjustering avseende en årsarbetare, lokaler och
kringkostnader sker till ett belopp av 877 000 kr. Beloppet avser SAMBA och
ska flyttas till Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2019-08-31
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Fastställa budgetram för Socialnämnden enligt underlag i tjänsteskrivelsen.
- Socialnämnden uppmärksammar programnämnd Social välfärd på att
verksamheten bedrivits med statsbidrag och inte inom budgetram. Denna
ramjustering minskar därmed nämndens ekonomiska utrymme.
Beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Enligt förvaltningens förslag
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§ 140 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Soc 29/2019
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för augusti 2019:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Avtal
- Hemvärnsprövning
- Sammanställning av utredning och beslut gällande Lex Sarah
- Attestförteckning
- Utlämnande av allmän handling
- Begäran om yttrande från IVO
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från:
Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från W3D3.
- Attestförteckning, 2019-09-18
- Delegationsbeslut innehållande sekretess finns i pärm.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde:
Matilda Pettersson beslut enligt FR FB snabbupplysning till tingsrätten 6:20 2
st, 2019-08-27.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag.
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§ 141 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Soc 28/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäls handlingar som inkommit och som bedömts relevanta för
Socialnämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll, 2019-08-16
- Arbetskraftsbarometern 2019
- information om Idéslussen
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag.

§ 142 Förvaltningschefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Susanne Bergström informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag
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§ 143 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande informerar nämnden relevant information om vad som hänt sedan
förra sammanträdet.
- intresseanmälan till barnrättsdagarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- informationen läggs till handlingarna.
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