Sö 30/2015

Protokoll

Socialnämnd öster
2015-08-13
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Jätten
Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Sara Maxe (KD)
Carl-Johan Wase (M)
Carola Johansson (S)
Kjell Henriksson (S)
Britten Uhlin (S)
Anders Olsson (C)
Monica Skålberg (M)
Habib Brini (SD)
Per Folkeson (MP)
Marika Westerberg (FP)
Närvarande ersättare
Agne Ericsson (KD)
Jonas Åkerman (S)
Andreas Lupieri (V)
Ulla Angarano (M)
Margarita Trinidad Rocha Vasquez
Erik Löfstedt (FP)
(MP)

Jävig i §§ S 200-203
Justerare
Ersättande justerare

Tjänstgörande i §§ S 200-203

Övriga
Carina Engback Nämndsekreterare
Rolf Jonsson ekonom
Susanne Bergström socialchef
Urban Svensson områdeschef
Therese Östling planerare

Carina Engback, sekreterare
Justerat den 18 augusti 2015

John Johansson, ordförande

Monica Skålberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 augusti 2015.
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§ 95 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Monica Skålberg (M) utses att justera dagens protokoll den 18
augusti med Habib Brini (SD) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar utse Monica Skålberg (M) att justera dagens
protokoll med Habib Brini (SD) som ersättare.

§ 96 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ärende S 34-37 tillkommer
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta tillägget till protokollet

§ 97 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Britten Uhlin (S) anmäler jäv i ärendena S 3-S 6 (§§ S 200-S 203)
Beslut
Socialnämnd öster tar anmälda jäv till protokollet

§ 98 Sociala personärenden §§ S 197-233 se separat
protokoll
§ 99 Hot och våld - granskning
Ärendenummer: Sv 138/2015
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Socialnämnd öster informeras om att KPMG på uppdrag av
Stadsrevisionen genomfört en granskning avseende kommunens
förebyggande arbete och åtgärder vid hot och våld på Socialnämnd väster.
Socialnämnd väster ombeds att senast 31 augusti svara revisorerna vilka
åtgärder nämnden har för avsikt att vidta med anledning av revisorernas
rekommendationer och synpunkter.
För att stärka arbetet mot hot och våld riktat mot anställda och
förtroendevalda ger revisorerna ett antal rekommendationer som
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sammanfattas nedan:
·Riktlinjer och rutiner bör tas fram med krav på dokumentation.
·Ansvarsfördelningen mellan t ex Säkerhetsavdelningen,
Personalavdelningen och Kommunikationsavdelningen bör tydliggöras.
·Ett aktivt stöd bör erbjudas till partierna i arbetet mot hot och våld riktat
till förtroendevalda. Det bör föras statistik över hot och våld mot
förtroendevalda.
·Samtliga förtroendevalda ska få utbildning/information om hur de ska
agera och vilket stöd de kan förvänta sig i händelse av hot och våld.
Det föreslagna svaret till revisorerna kommenterar rekommendationerna
men ger också en liten inblick i förvaltningens arbete mot hot och våld.
Beslutsunderlag
- Socialnämnd västers svar på granskning hot och våld150623
-Tjänsteskrivelse till Socialnämnd väster
-Missiv, 2015-04-14
- Granskningsrapport, daterad 2015-04-07
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet

§ 100 Kostnadsreduceringar för en ekonomi i balans
Ärendenummer: Sö 191/2015
Handläggare: Susanne Bergström, Rolf Jonsson, Lena Mantler, Urban
Svensson, Marie Worge
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har i delår 1 uppvisat ett prognostiserat underskott.
Den ekonomiska prognosen efter april 2015 pekade mot ett underskott för
Socialnämnd öster och Socialnämnd väster med totalt 4,5 miljoner kronor.
Det prognosticerade underskottet härrör från en större volymökning än
beräknat, det vill säga mycket kostsamma externa placeringar av små barn
med deras föräldrar, ungdomar med sammansatt problematik där
föräldraförmågan sviktat, samt skyddsplaceringar av vuxna. Förvaltningen
fick utifrån detta i uppdrag av respektive nämnd att i den månatliga
ekonomiska rapporten till respektive nämnd särskilt följa den ekonomiska
utvecklingen avseende köpt vård och behandling för barn, unga och vuxna.
Förvaltningens skulle också kostnadseffektivisera verksamheten för att nå
en ekonomi i balans. Socialnämnd östers ordföranden har diskuterat
följande åtgärder för en ekonomi i balans:
1. Beslut om anställning av personal- återbesättningsprövning
2. Restriktivitet gällande inköp inklusive handledning och konferenser
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3. Förändring av delegation för externa HVB-placeringar
4. Enskilda träffar med samtliga enhetschefer för att dessa ska redogöra för
förvaltningschef och ekonom om respektive enhets möjligheter till fler
kostnadsreduceringar.
Beslutsunderlag
 Kostnadsreduceringar för en ekonomi i balans
 Arbetsordning gällande förändrad delegation
 Förklarande powerpointpresentation
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet och ställer sig
bakom förvaltningschefens beslutade åtgärder.
Nämndens behandling
Vänsterpartiet ställer frågor i ärendet bland annat undrar de hur
upphandling av behandlingsplatser går till.
Yrkande
Folkpartiet Liberalerna yrkar att Socialnämnd öster begär tilläggsanslag
från Programnämnd social välfärd.
Nya moderaterna yrkar avslag till förmån för eget tidigare lagt
budgetförslag
Miljöpartiet och Sverigedemoktraterna deltar ej i beslutet
Proposition
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot moderaternas
avslagsförslag och folkpartiets förslag och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet och ställer sig
bakom förvaltningschefens beslutade åtgärder.
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Moderaterna och Folkpartiet skriftligt (se
bilaga) till förmån för egna yrkanden.
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§ 101 Ekonomiska uppföljning efter juni månad 2015
Ärendenummer: Sö 14/2015
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonom Rolf Jonsson redovisar det ekonomiska läget efter juni månad.
Totalt redovisar socialnämnderna efter juni månad en prognos med en
negativ budgetavvikelse på 4 000 tkr för hela 2015. Detta motsvarar 1,0
procent av den totala budgeten. Det är i så fall det första året sedan 2009
som socialnämnderna totalt redovisar en negativ budgetavvikelse.
Socialnämnd öster redovisar en negativ budgetavvikelse med 1 500 tkr
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter juni månad 2015
Beslut
Socialnämnd öster tar den ekonomiska rapporten till protokollet

§ 102 Ej verkställda beslut kvartal 2 2015
Ärendenummer: Sö 197/2015
Handläggare: Carina Engback
Ärendebeskrivning
Totalt rapporterade socialnämnderna nio beslut, som inte verkställts inom
tre månader från beslutet, under kvartal 2:2015, vilket är tretton färre än i
kvartal 1:2015. Socialnämnd öster svarar för fem av besluten. Av de nio
besluten rör 6 män och tre kvinnor. Fyra beslut har verkställts, eller
avslutats, under rapporteringsperioden
Beslutsunderlag
- Rapportskyldighet kv 2 statistikrapport
- Socialtjänsten kvartal 2, 2015
Beslut
Socialnämnd öster tar informationen om ej verkställda beslut till
protokollet

§ 103 Uppföljning löneöversyn Socialförvaltningen
Ärendenummer: Sö 171/2015
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Uppföljningen presenterar resultatet av genomförd löneöversyn på
förvaltningsnivå, dessutom görs en uppföljning på övergripande nivå.
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Beslutsunderlag
Uppföljning löneöversyn
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta uppföljningen av löneöversyn till protokollet

§ 104 Uppdrag från Programnämnden gällande Varberga,
Oxhagen Brickebacken och Baronbackarna
Ärendenummer: Sö 205/2015
Ärendebeskrivning
Programnämnd social välfärd har gett socialnämnderna uppdrag gällande
Varberga, Oxhagen Brickebacken och Baronbackarna
Beslutsunderlag
- Åtgärder och utvecklingsarbeten utifrån nulägesrapporter för Varberga,
Oxhagen, Brickebacken och Baronbackarna som hör till programområde
Social välfärd
- Uppdrag från Programnämnden gällande Varberga, Oxhagen
Brickebacken och Baronbackarna
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Informationen gällande Varberga, Oxhagen Brickebacken och
Baronbackarna tas till protokollet
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma till Socialnämnd öster
med förslag på åtgärder.

§ 105 Kurser och skrivelser
-

Näringslivsprogram och utdrag från SoV

-

Utdrag från SoV, delårsrapport

-

Informations- och prognosbrev från Migrationsverket

Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta anmälda skrivelser och kurser till protokollet

§ 106 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 94/2015
Ärendebeskrivning
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Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen för tiden juni-juli
2015 samt Tillståndsutskottets protokoll från den 11 juni.
Tjänstetillsättningar juni-juli 2015.
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Följande stickprov dras för redovisning på nämndens
septembersammanträde:

Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Följande stickprov dras för redovisning på nämndens
septembersammanträde: Ida Forss beslut den 27 juli att SoL BoU utredning
inleds med stöd av 11 kap 1 § SoL

§ 107 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen har inget ytterligare att tillägga
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta socialchefens information till protokollet

§ 108 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Ordföranden har inget att tillägga.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta ordförandens information till protokollet
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