Sö 34/2015

Protokoll

Socialnämnd öster
2015-12-10
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Jätten
Närvarande ledamöter
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)
Lea Strandberg (MP), justerare utgår på grund av jäv i § S 342
Marika Westerberg (L), ersättande justerare
Tjänstgörande ersättare
Jonas Åkerman (S), ersätter John Johansson
Närvarande ersättare
Agne Ericsson (KD)
Ulla Angarano (M)
Margarita Trinidad Rocha Vasquez (MP) ersätter Lea Strandberg (MP) i § S 342
Erik Löfstedt (L)
Övriga
Rolf Jonsson ekonom
Urban Svensson verksamhetschef
Marie Worge planerare
Therese Östling planerare
Paragraf 157-176
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Carina Engback, sekreterare
Justerat den 15 december 2015

Sara Maxe, ordförande

Lea Strandberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 december
2015.

§ 157 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Lea Strandberg (MP) utse att justera dagens protokoll med
Marika Westerberg (L) som ersättare.
Beslut
∗ Socialnämnd öster beslutar att Lea Strandberg (MP) utse att justera
dagens protokoll den 15 december med Marika Westerberg (L) som
ersättare.

§ 158 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ärende 12 gällande kvalitetsledningssystem flyttas till januarisammanträdet och ett nytt ärende 12, ändring av delegationsordningen
tillkommer. Sekretessärendena S 0 (§ S 331), S 23 (§ S 353) och S 24 (§ S
354) tillkommer.
Beslut
∗ Socialnämnd öster beslutar godkänna ärendelistan med anmälda
förändringar
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§ 159 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Lea Strandberg (MP) anmäler jäv i § S 342
Beslut
∗ Socialnämnd öster tar anmält jäv till protokollet.

§ 160 Sociala personärenden §§ S 331-354 se separat
protokoll
§ 161 Ekonomisk månadsrapport efter november 2015
Ärendenummer: Sö 14/2015
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonom Rolf Jonsson presenterar socialnämndernas ekonomiska läge efter
november månad.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport för november, handling kommer innan
nämndsammanträdet
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Ekonomirapporten läggs till handlingarna.
2. Socialförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet för att få en
ekonomi i balans.
Yrkande
Marika Westerberg (L) yrkar avslag på punkt 2 till förmån för egen budget
under namnet Folkpartiet Liberalerna i KS.
Proposition
Ordföranden ställer Marika Westerbergs (L) avslagsyrkande i punkt 2 mot
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Ekonomirapporten läggs till handlingarna.
2. Socialförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta arbetet för att få en
ekonomi i balans.
Marika Westerberg (L) avslår ifrån att delta i beslutet i punkt 1. Habib
Brini (SD) och Lea Strandberg (MP) deltar inte i beslutet.
Reservation
Marika Westerberg (L) reserverar sig till förmån för avslagsförslag på
punkt 2.

§ 162 Utredningsuppdrag 1 inför Budget 2016, Ställa om
Multigruppen
Ärendenummer: Sö 321/2015
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Redovisning av uppdrag 1. Förvaltningen får i uppdrag att
utreda effekterna av att ställa om Hemmet för vård och boende (HVB)
Multigruppen till ett HVB-utredningshem för barn och föräldrar.
Beslutsunderlag
Utredningsuppdrag-Ställa om Multigruppen
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Utredningsuppdrag: Ställa om Multigruppen avslutas
2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med en utökning av
antalet platser på Multigruppen
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Utredningsuppdrag: Ställa om Multigruppen avslutas
2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med en utökning av
antalet platser på Multigruppen
Lea Strandberg (M) deltar inte i beslutet
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§ 163 Utredningsuppdrag 2 inför Budget 2016, Skyddade
boenden på Hjorten
Ärendenummer: Sö 322/2015
Handläggare: Ingela Widner, Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Redovisning av utredningsuppdrag 2:
Förvaltningen får i uppdrag att utreda effekterna av att
förändra förvaltningens verksamhet med skyddade boenden för
våldsutsatta kvinnor som inte tillhör Kvinnohusets målgrupp.
Beslutsunderlag
Utredningsuppdrag: Skyddade boenden på Hjorten
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta planera och verkställa förslaget om
att erbjuda skyddat boende på Hjorten.
Beslut
∗ Socialnämnd öster beslutar att förvaltningen får i uppdrag att
fortsätta planera och verkställa förslaget om att erbjuda skyddat
boende på Hjorten.

§ 164 Utredningsuppdrag 3 inför Budget 2016, stöd till
barn med föräldrar med funktionshinder
Ärendenummer: Sö 323/2015
Handläggare: Daniel Lundmark
Ärendebeskrivning
Redovisning av utredningsuppdrag 3:
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur kommunen kan ge bästa möjliga
stöd till barn, vars föräldrar på grund av funktionsnedsättning behöver
hjälp för att kunna utöva sitt föräldraskap.
Detta uppdrag behöver skjutas till januarinämnden 2016 då
förvaltningen inte fått alla nödvändiga uppgifter från Förvaltningen för
funktionshindrade varför utredningen inte kunnat färdigställas.
Beslut
∗ Socialnämnd öster beslutar att ärendet återremitteras för beslut på
januarinämnden
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§ 165 Utredningsuppdrag 4, inför Budget 2016, effektivare
uppföljning
Ärendenummer: Sö 324/2015
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning
Redovisning av utredningsuppdrag 4:
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa åtgärder för effektivare
uppföljning av externa och interna placeringar.
Beslutsunderlag
Utredningsuppdrag: Åtgärder för effektivare uppföljning
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. En uppföljningssamordnare tillsätts.
2. Uppföljningssamordnaruppdraget genomförs som ett projekt under två
år.
3. Finansiering sker genom förväntade effektiviseringseffekter.
4. Uppföljning av ekonomisk effekt sker i samband med delår 2.
Yrkande
Habib Brini (SD) och Marika Westerberg (L) yrkar bifall till förslaget
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. En uppföljningssamordnare tillsätts.
2. Uppföljningssamordnaruppdraget genomförs som ett projekt under två
år.
3. Finansiering sker genom förväntade effektiviseringseffekter.
4. Uppföljning av ekonomisk effekt sker i samband med delår 2.
Carl-Johan Wase (M) och Monica Skålberg (M) avstår från att delta i
beslutet.

§ 166 Beslut om sifferbudget
Ärendenummer: Sö 258/2015
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Utifrån den ekonomiska budgetram som beslutats av Programnämnd Social
välfärd, redovisar socialförvaltningen en sifferbudget med fortsatta
åtgärdskrav för att få en ekonomi i balans.
Sifferbudgeten samverkades med de fackliga organisationerna den 1
december 2015 enligt följande:
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Vision är eniga med arbetsgivarens förslag.
SACO anser att arbetsgivaren fullgjort sin samverkansskyldighet.
Akademikerförbundet skickar med två synpunkter som delges
socialnämnderna. (se bifogat dokument)
Kommunal avstår samverkan då de anser att informationen om den kommit
för sent för att de ska kunna ta ställning till den.
Beslutsunderlag
- Socialnämnd östers sifferbudget
- Akademikerförbundet SSR:s synpunkter
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnden fastställer 2016 års sifferbudget.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma på januarinämnden 2016 med
en ny sifferbudget med förslag på åtgärder för att få en ekonomi i balans.
3. Förvaltningen får i uppdrag att presentera en verksamhetsplan med
budget 2016 på januarinämnden 2016.
Yrkande
Marika Westerberg (L) yrkar skriftligt avslag till förmån för egen i
Kommunfullmäktige lagd budget 2016, bifogas protokollet
Carl- Johan Wase (M) och Monica Skålberg (M) yrkar att få lämna in ett
särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Ordföranden ställer Marika Westerbergs (L) avslagsbeslut mot
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnden fastställer 2016 års sifferbudget.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma på januarinämnden 2016 med
en ny sifferbudget med förslag på åtgärder för att få en ekonomi i balans.
3. Förvaltningen får i uppdrag att presentera en verksamhetsplan med
budget 2016 på januarinämnden 2016.
4. Moderaterna får lämna in ett särskilt yttrande till protokollet
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Carl-Johan Wase (M), Monica Skålberg (M), Lea Strandberg (MP) och
Habib Brini (SD) avstår från att delta i beslutet
Reservation
Marika Westerberg (L) reserverar sig skriftligt till förmån för egen lagd
budget under namnet Folkpartiet Liberalerna i KF, bifogas protokollet.

§ 167 Attestförteckning 2016
Ärendenummer: Sö 317/2015
Handläggare: Jenny Nielsen, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
I kommunens attestreglemente regleras ansvar och rutiner för den interna
kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett helhetsansvar för
den interna kontrollen inom sin förvaltning och ska inför varje år utse
attestanter av ekonomiska transaktioner.
I ett tillägg till befintlig riktlinje för tillämpning av attestreglementet för
Örebro kommun regleras de attestregler som gäller vid elektronisk
hantering av leverantörsfakturor.
Nämnden ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda
attestanter.
Beslutsunderlag
Socialnämnd östers attestförteckning för år 2016.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Attestanter vid ekonomiska transaktioner, elektronisk fakturahantering
samt Web vårdfaktura för 2016 utses enligt förslag.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att besluta om förändringar av
attestuppdrag som sker under året.

§ 168 Ändring av Socialnämnd östers delegationsordning
Ärendenummer: Sö 81/2014
Handläggare: Lena Mantler
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Örebro kommun föreslås den 15 december 2015
besluta om ändring i nämndreglementet, så att ansvar för kommunens
uppgifter för ensamkommande barn och unga ska åligga enbart
Socialnämnd öster. Ändring av nämndreglementet föreslås träda i kraft den
1 januari 2016. Den 1 januari 2016 inrättas en ny enhet inom
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Socialnämnd öster, benämnd utredningsenhet Ensamkommande barn och
unga. Enheten föreslås få ett eget kapitel i delegationsordningen för
Socialnämnd öster, som kompletterar de allmänna kapitlen i nämnda
delegationsordning.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2015.
- Ändrad delegationsordning
Beslut
∗ Socialnämnd öster beslutar att anta den ändrade
delegationsordningen, under förutsättning att Kommunfullmäktige
den 15 december 2015 fattar beslut om förslaget till ändrat
nämndreglemente.

§ 169 Ensamkommande barn och unga, nuläge och behov
Ärendenummer: Sv 228/2015
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Susanne Bergström informerar om nuläget gällande ensamkommande barn
och unga.
Beslutsunderlag
- Statistik ensamkommande barn och unga
- Statistik ensamkommande barn och unga i familjehem
Nämndens behandling
Nämnden berömmer Örebro kommuns arbete med de ensamkommande
barnen och ungdomarna
Beslut
∗ Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet

§ 170 Socialförvaltningens krisledningsplan
Ärendenummer: Sö 214/2013
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Enligt Riktlinjer för lokala krisledningsplaner i Örebro kommun, ska alla
förvaltningar planera sin krisberedskap, både för mindre omfattande
händelser i verksamheten och för större olyckor. Varje förvaltningsledning
samt den centrala kommunledningen ska ha i förväg utarbetade arbetssätt
för att bedriva den krisledningsfunktion som beskrivs i riktlinjerna.
Krisledningsplanerna och arbetsmetodiken ska följa samma grundstruktur i
hela kommunen. Krisledningsplanen förklarar vilka grundprinciper som
ska råda vid krisledningsarbete och hur förvaltningen organiseras vid en
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kris. Larmlista och kontaktlista finns i separat dokument. På så sätt kan
dessa uppdateras vid behov utan att krisledningsplanen behöver revideras.
Krisledningsplanen antogs 2015-12-07 av förvaltningens ledningsgrupp
och föreslås godkännas av socialnämnderna.
Beslutsunderlag
- Socialförvaltningens krisledningsplan
- Tjänsteskrivelse
- Larmlista
Förslag till beslut

Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnd öster godkänner förvaltningens krisledningsplan.
2. Socialnämnd öster upphäver tidigare krisledningsplan, daterad 2014-0206.

§ 171 Tillsyn av internkontroll - rapport 2015
Ärendenummer: Sö 4/2014
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Under 2015 har förvaltningen arbetet på olika sätt för att förbättra
socialnämndernas samlade system för internkontroll. Från årets början har
förvaltningen jobbat med tillsyn av internkontroll på ett annat sätt än förut.
Processen är mer uppstyrd med bl.a. ett tillsynsteam som genomför
riskanalys och tillsyner. Politikerna i presidierna är mer informerade och
delaktiga än tidigare. Under 2016 kommer tillsynsprocessen än närmare
kärnverksamheterna på så sätt att varje enhet ska ge förslag på minst ett
tillsynsområde för kommande år.
Beslutsunderlag
- Tillsynsrapport 2015
Förslag till beslut

Beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra de åtgärder föreslagits i
tillsynsrapporten.
2. Socialnämnd öster godkänner Tillsynsrapport 2015 och överlämnar den
till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
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§ 172 Tillsyn av internkontroll - plan 2016
Ärendenummer: Sö 186/2015
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Internkontrollen ska bidra till att nämnderna, med rimlig grad av säkerhet,
kan säkerställa att mål för den egna verksamheten uppnås. Följande
tillsyner planeras under 2016:
- Hantering av brister enligt Lex Sarah-rapporter
- Handläggning av ärenden om våld i nära relation
- Utbetalning till externa vårdgivare
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
Beslutsunderlag
- Tillsynsplan 2016
Beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
Socialnämnd öster beslutar
1. Nämnden ska under 2015 tillsyna följande processer:
a) Hantering av brister enligt Lex Sarah-rapporter
b) Handläggning av ärenden om våld i nära relation
c) Utbetalning till externa vårdgivare
d) Systematiskt arbetsmiljöarbete
2. Socialnämnd öster antar Tillsynsplan 2016 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

§ 173 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
november 2015.
Attestkomplettering november 2015.
Tillståndsutskottets protokoll 2015-12-10.
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
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2. Följande beslut tas som stickprov, att anmälas på nästa nämnd:
Nämndens behandling
Då nämnden saknade tillgång till besluten under sammanträdet beslutades
enligt nedanstående
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Anmälda delegationsbeslut anmäls på socialnämnd östers
januarisammanträde
2. På socialnämnd öster i januari tas två stickprov

§ 174 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sö 265/2015
Ärendebeskrivning
Kurser:
-Seminarium 26 januari-Säkra varje unge
Beslut från IVO:
Sö 145/2015
Sö189/2015
Sö 198/2015
Skrivelser:
Samverkansprotokoll 2015-12-01
Beslut
∗ Socialnämnd öster beslutar lägga anmälda kurser och skrivelse till
handlingarna

§ 175 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar om att den nationella samordnaren för den sociala
barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, har besökt Örebro kommun.
Hon ska besöka 52 kommuner i syfte att driva på utvecklingen till en
socialtjänst med god kvalitet så att barn och unga får det stöd och den hjälp
de behöver.
Målet är att diskussionen i Örebro ska leda fram till en handlingsplan för
hur Örebro ska bidra till de nationella målen.
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Den nationella samordnaren har besökt 32 kommuner hittills och kommit
fram till bland annat följande: det finns behov av att öka barn och
vårdnadshavares delaktighet, det finns behov av att ha en helhetssyn och
att tänka nytt samt att omsättningen av personal är generellt hög.
Den nationella samordnaren kommer att besöka Örebro kommun i april
och då är syftet att följa upp kommunens handlingsplan.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta socialchefens information till protokollet.

§ 176 Ordföranden informerar
Handläggare: Sara Maxe
Ärendebeskrivning
Ordföranden påminner om hanteringen av intyg för ersättning av förlorad
inkomst på grund av förtroendeuppdrag 2015
Ordföranden önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.
Nämnden önskar ordföranden och varandra detsamma.
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar ta ordförandens information till protokollet

13

14

15

16

17

18

19

