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Carina Engback, sekreterare
Justerat den 17 april 2015

John Johansson, ordförande

Habib Brini, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 april 2015.

§ 45 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Habib Brini (SD) utses att justera dagens protokoll med Per
Folkeson (MP) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar utse Habib Brini (SD) att justera dagens
protokoll den 17 april 2015 med Per Folkeson (MP) som ersättare.

§ 46 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ett extra ärende anmäls S 21 ( § S 107), i ärendena S4 (§ S 90) och S6 (§ S
92) tas namnet på behandlingshemmet bort i listtexten i ärendena S4-S7(§§
S 90-93) tas uppgifter bort i ur utredningarna för att inte röja vistelseort.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar godkänna föredragningslistan med anmälda
ändringar.

§ 47 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv
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§ 48 Sociala personärenden se separat protokoll §§ S 87107

§ 49 Ändringar i socialnämnd östers delegationsordning
Ärendenummer: Sö 81/2014
Handläggare: Ingrid Nyström, Pernilla Magnusson
Ärendebeskrivning
Delegationsordningen för Socialnämnd öster 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
Tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2015 Delegationsordning med bilaga
1, antagen den 12 juni 2014
Beslut
Socialnämnd öster beslutar att anta den ändrade delegationsordningen med
tillhörande bilaga 1.

§ 50 Budget och verksamhetsplan 2015
Ärendenummer: Sö 115/2014
Handläggare: Marie Worge, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Socialnämnd östers Verksamhetsplan med budget 2015 beskriver
ambitionen, inriktningen och målsättningarna för Socialförvaltningens
verksamheter 2015. 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
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Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnd östers Verksamhetsplan med budget 2015 fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till programnämnd Social
välfärd för kännedom.
Yrkande
Carl-Johan Wase Moderaterna yrkar avslag på punkt 1 i förvaltningens/
majoritetens förslag till förmån för eget budgetförslag i kommunfullmäktige
Marika Westerberg Folkpartiet yrkar avslag på punkt 1 i
förvaltningens/majoritetens förslag till förmån för eget budgetförslag i
kommunfullmäktige
Per Folkesson Miljöpartiet de gröna yrkar avslag på punkt 1 i
förvaltningens/majoritetens förslag till förmån för eget budgetförslag i
kommunfullmäktige
Proposition
Ordföranden ställer förvaltningens/majoritetens förslag mot moderaternas,
folkpartiets och miljöpartiet de grönas avslagsförslag i punkt 1 och finner att
Socialnämnd öster beslutar enligt förvaltningens/majoritetens förslag.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnd östers Verksamhetsplan med budget 2015 fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2015 överlämnas till programnämnd Social
välfärd för kännedom.
Reservation
Carl-Johan Wase och Monica Skålberg Moderaterna, Marika Westerberg
Folkpartiet samt Per Folkesson Miljöpartiet de gröna reserverar sig på punkt
1 i förvaltningens/majoritetens förslag till förmån för egna yrkanden.

§ 51 Ekonomisk månadsrapport efter mars 2015
Ärendenummer: Sö 14/2015
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonom Rolf Jonsson presenterar ekonomisk rapport efter mars månad.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport kommer till socialnämndssammanträdet
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta den ekonomiska rapporten till protokollet.
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§ 52 Förfrågan från den nationella samordnaren för den
sociala barn-och ungdomsvården.
Ärendenummer: Sö 122/2015
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Förfrågan ifrån den nationella samordnaren för den sociala barn-och
ungdomsvården om Örebro kommun vill vara med i ett landsomfattande
arbetet med att stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete med den
sociala barn- och ungdomsvården.
Ordförandena på bägge socialnämnderna och socialchefen svarar
Regeringskansliet, Socialdepartementet att Örebro kommun deltar i arbetet.
Beslutsunderlag
Regeringens beslut
Förfrågan
plan för arbetet
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet

§ 53 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
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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
Beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
1. Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet
2. Socialnämnd öster beslutar att överlämna rapporten till programnämnd
Social välfärd för kännedom.

§ 54 Brukarundersökning Individ och familjeomsorg 2014
Ärendenummer: Sö 101/2015
Handläggare: Ingemar Wegfors
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och Landstinget har tillsammans med Rådet för
främjande av kommunala analyser (rka) genomfört ett pilotprojekt med
statistik från individ och familjeomsorg för 30 kommuner
Beslutsunderlag
Brukarundersökning
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta rapporten till protokollet

§ 55 Riskinventering
Ärendenummer: Sö 214/2013
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
Riskinventering och identifiering av beroenden 2015-03-18
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Nämndens behandling
Ordföranden påpekar risken med att sekretesshandlingar i papper hanteras.
Therese tar med sig den frågan i sitt arbete med riskinventeringen.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta rapporten till protokollet.

§ 56 Anmälan av delegationsbeslut samt stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 94/2015
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen för tiden mars 2015
samt Tillståndsutskottets protokoll från den 10 mars. Kompletterande
attestförteckning 2015-03-19. Tjänstetillsättningar januari t.o.m. mars 2015.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Följande stickprov dras för redovisning på nämndens aprilsammanträde:
Ulrika Enemars beslut den 10 mars 2015 att SoL-utredning avslutas på
person född 1401.

§ 57 Kurser och skrivelser
Ärendebeskrivning
- Inkludering i migrationens tid. 2015-04-28 em.
- Hur kan kommun och folkhögskola samverka i mottagandet av
ensamkommande barn? 2015-05-29 fm.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar att politiker får anmäla sig och gå på kurser i
Örebro med anmälningsavgift under 1000:-. En person vardera inom
majoriteten och oppositionen får gå med sammanträdesarvode och eventuell
förlorad arbetsinkomst. Anmäl deltagande till nämndsekreterare Carina
Engback så lottar hon ut vem av deltagarna som ska få arvode.
Deltagande på dyrare kurser diskuteras på presidiet och eventuellt
deltagande beslutas på nämnden.
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§ 58 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar ytterligare om hur brukarundersökningarna
genomförts, se även i februarimötets anteckning.
Ett pressmeddelande har gått ut om bristande erfarenhet hos utredande
socialsekreterare som gör barnutredningar i Sverige. På socialförvaltningen i
Örebro kommun har 59 % av utredande socialsekreterare mer än fem års
erfarenhet viket gör att kommunen har god kompetens.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta socialchefens information till protokollet

§ 59 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Ordförande lämnar över ordet till Ulla Angarano (M) och Marika
Westerberg (FP) som delar med sig av sina intryck från Barnrättsdagarna.
De har fått med sig många nya insikter.
Ordförande informerade sedan om att det vid nästa ordinarie
nämndsammanträde kommer att beslutas om att tillsätta vikarierade
ordföranden till jouren i sommar.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet.
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