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Närvarande ledamöter
Elisabeth Karlsson Zuaw (S)
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Azita Iranipour (FP)
Evariste Nkurikiye (S)
Inger Larsson (S)
Lars-Göran Hallenius (S)
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Ewa Leitzler (M)
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Joakim Sjögren (SD)
Tjänstgörande ersättare
Marianne Ahlstrand (C)
Christer Johansson (FP)
Karin Linderoth (MP)

ersätter Jimmy Nordengren (C) § S 76
§§ 45 - 57, §§ S 70 - S 86,
ersätter Ann-Katrine Jondelius (M) § S 76
ersätter Jesper Räftegård (MP)

Närvarande ersättare
Barbara Komnik (V)
Övriga
Susanne Bergström socialchef
Karin Geisler nämndadministratör
Marie Worge planerare
Rolf Jonsson ekonom
Marie Cesares Olsson samordnare
Ingemar Wegfors kvalitetsstrateg
Therese Östling planerare

Paragraf 45-58
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Karin Geisler, sekreterare
Justerat den 24 april 2015.

Elisabeth Karlsson Zuaw, ordförande

Azita Iranipour, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 april 2015.

§ 45 Val av justerare
Beslut
Socialnämnd väster beslutar utse Ann-Katrine Jondelius (M) att justera
dagens protokoll med Azita Iranipour (FP) som ersättare.

§ 46 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Ärendebeskrivning
Sekretessärende §§ S 85 - S 89 har tillkommit.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar fastställa ärendelistan med tillägg.

§ 47 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Jimmy Nordengren anmäler jäv på ärende § S 76, se separat
sekretessprotokoll
Ann-Katrine Jondelius anmäler jäv på ärende § S 76, se separat
sekretessprotokoll
Christer Johansson anmäler jäv på ärende §§ S 87 - S 89
Beslut
Socialnämnd väster tar anmälda jäv till protokollet.

§ 48 Budget- och verksamhetsplan 2015
Ärendenummer: Sv 144/2014
Handläggare: Marie Worge, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Socialnämnd västers Verksamhetsplan med budget 2015 beskriver
ambitionen, inriktningen och målsättningarna för Socialförvaltningens
verksamheter 2015.
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Förvaltningens verksamheter ska ha en hög tillgänglighet, ett gott
bemötande och skapa delaktighet för medborgare och brukare.
Förvaltningen vill vara en attraktiv arbetsgivare som utnyttjar sina resurser
effektivt. Verksamheterna ska bedrivas på ett sätt som säkerställer
rättssäkerhet och likabehandling samt verkar för att mänskliga rättigheter
efterlevs. Det förebyggande arbetet är i fokus och god samverkan med
andra aktörer är avgörande för att lyckas i uppdragen. Vid varje beslut och
bedömning rörande barn ska barnets bästa vara i fokus.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2015 Socialnämnd väster
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till socialnämnd väster
1. Verksamhetsplan med budget 2015 för Socialnämnd väster fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till programnämnd
Social välfärd för kännedom.
Yrkande
Jimmy Nordengren (C) yrkar bifall för förslaget inklusive tillägg.
Owe Ranebäck (KD) yrkar bifall för förslaget inklusive tillägg.
Azita Iranipour (FP) yrkar avslag till förmån för Folkpartiets budget i
Kommunfullmäktige.
Karin Linderoth (MP) yrkar avslag till förmån för Miljöpartiets budget i
Kommunfullmäktige.
Joakim Sjögren (SD) yrkar avslag till förmån för Sverigedemokraternas
budget i Kommunfullmäktige.
Proposition
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Folkpartiets förslag och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Miljöpartiets förslag och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Sverigedemokraternas
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- enligt Socialförvaltningens förslag
Ewa Leitzler (M) och Ann-Katrine Jondelius (M) avstår från att delta i
beslutet.
Reservation
Azita Iranipour (FP) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för
Folkpartiets budget i Kommunfullmäktige.
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Joakim Sjögren (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas budget i Kommunfullmäktige.
Karin Linderoth (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
Miljöpartiets budget i Kommunfullmäktige, se bilaga 1.

§ 49 Ekonomisk rapport
Ärendenummer: Sv 9/2015
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonom Rolf Jonsson föredrar nämndens ekonomi efter mars månad 2015.
Beslutsunderlag
Handling kommer senare
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- informationen tas till protokollet
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- enligt Socialförvaltningens förslag

§ 50 Ändringar i delegationsordning
Ärendenummer: Sv 118/2014
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Delegationsordningen för Socialnämnd väster ses över och uppdateras
fortlöpande. Den senaste uppdateringen beslutades i socialnämnden den 15
januari 2015.
I den nu uppdaterade delegationsordningen har ändringar gjorts utifrån
Örebro kommuns nya nämndreglementen, som antogs av
Kommunfullmäktige den 17 december 2014, § 392.
Delegationsordningen har också reviderats efter förvaltningens ändrade
organisation i enheter och enheternas ändrade arbetsuppgifter.
Den kompletterande beslutanderätten (bil. 1 till delegationsordningen) har
uppdaterats utifrån förändringar i tjänster.
Beslutsunderlag
Delegation väster april 2015 .doc
Tjänsteskrivelse väster april 2015 .doc
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Bilaga+1,+kompletterande+beslutanderätt+väster april 2015.doc
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- den ändrade delegationsordningen med tillhörande bilaga 1 antas
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- enligt Socialförvaltningens förslag

§ 51 Slutrapport - strategiska och operativa
samverkansformer för barn och unga med sammansatt
problematik i Örebro kommun
Ärendenummer: Sö 100/2012
Handläggare: Marie Cesares Olsson
Ärendebeskrivning
2012 godkände programnämnd Social välfärd och beviljade medel för
projektet Utredning kring strategiska och operativa samverkansformer för
unga med funktionsnedsättning och social problematik, som initierats av
socialnämnderna. Uppdraget har omfattat Socialförvaltningen,
Förvaltningen för funktionshindrade och samtliga skolförvaltningar.
Det förekommer att ungdomar med sammansatt problematik placeras
externt på grund av att lokala lösningar inte finns. Skolan ska inom sin
verksamhet individualisera och möta elevernas behov av anpassade
lösningar. Målgruppen är heterogen vilket innebär att det finns en stor
variation vad gäller problematik, funktionsnedsättning, ålder, behov av
stöd och insatser. Detta ställer också stora krav på kompetens, vilket i sig
förutsätter samarbete, samordning och samverkan.
Projektet hade följande effektmål: Stärka samverkanskulturen och skapa en
strukturell förändring av samverkansorganisation och arbetssätt mellan
berörda förvaltningar, för att barn och unga med behov av samordnat stöd
ska få en fungerande livssituation.
Slutrapporten redovisar hur väl projektet har nått effektmålet.
Beslutsunderlag
Slutrapport - strategiska och operativa samverkansformer för barn och
unga med sammansatt problematik i Örebro kommun
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- informationen tas till protokollet och överlämnar rapporten till
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programnämnd Social välfärd för kännedom.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- enligt Socialförvaltningens förslag

§ 52 Brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 2014
Ärendenummer: Sö 101/2015
Handläggare: Ingemar Wegfors
Ärendebeskrivning
Resultat från pilotundersökningen gällande Brukarundersökning individoch familjeomsorg 2014 från Sveriges Kommuner och Landsting och
Rådet för främjande av kommunala analyser.
Beslutsunderlag
Brukarundersökning.ppt
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- informationen tas till protokollet
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- enligt Socialförvaltningens förslag

§ 53 Riskinventering och identifiering av beroenden
Ärendenummer: Sv 241/2013
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
En inventering har gjorts över förvaltningens krisarbete och beroenden vid
en kris ur ett samhällsperspektiv. Rapporten beskriver förvaltningens
förmåga till arbete vid en samhällskris. Riskinventeringen kommer att
utgöra en grund för när ny krisledningsplan för förvaltningen kommer att
tas fram för beslut i december.
Beslutsunderlag
Rapport Riskinventering och identifiering av beroenden 2015-03-18
Tjänsteskrivelse april 2015.docx
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- rapporten tas till protokollet
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- enligt Socialförvaltningens förslag

§ 54 Socialchefens information
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar om Socialstyrelsens Öppna jämförelser.
Beslut
Socialnämnd väster tar informationen till protokollet.

§ 55 Ordförandens information
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ledamöter delgav information om Barnrättsdagarna.
Beslut
Socialnämnd väster tar informationen till protokollet.

§ 56 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 42/2015
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut mars 2015 enligt SoL, LVU, LVM och FB.
Redovisning av Sociala utskottets protokoll från 150320, 150327 och
150401. Tjänstetillsättningar januari till och med mars 2015.
Komplettering - Attestförteckning 2015 vid manuell och elektronisk
fakturering från 150319
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Ett stickprov tas och redovisas på nämndsammanträdet i maj
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- enligt Socialförvaltningens förslag

§ 57 Kurser och skrivelser
Ärendebeskrivning
Kurser och skrivelser
Följ planeringen av framtidens Vivalla och Boglundsängen
Mottagande ensamkommande ungdomar
Öppet hus och invigning ac Verdandis nya verksamhetslokal i Varberga
Inbjudan Inkludering i migrationens tid
En inkluderande demokrati
Beslut från JO Sv 121/2015
Protokoll Socialförvaltningens samverkansgrupp 150407
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- informationen tas till protokollet
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- enligt Socialförvaltningens förslag

§ 58 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll
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Bilaga 1

Skriftlig reservation
Ärende 4, Budget och verksamhetsplan 2015
Ärendenummer: Sv 144/2014
Socialnämnd väster 2015-04-16

Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet att anta det politiska styrets
budget för 2015 i socialnämnd väster, till förmån för de ekonomiska ramar och
verksamhetsmål som läggs fram i Miljöpartiet de grönas förslag till budget för
2015 i kommunfullmäktige.

För Miljöpartiet i socialnämnd väster

Karin Linderoth
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