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Socialnämnd öster
2016-02-18
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:05
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Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
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Monica Skålberg (M)
Lea Strandberg (MP)
Marika Westerberg (L)
Tjänstgörande ersättare
Erik Löfstedt (L)

ersätter Habib Brini (SD)

Närvarande ersättare
Agne Ericsson (KD)
Karin Lund (V)
Ulla Angarano (M)
Margarita Trinidad Rocha Vasquez
Övriga
Carina Engback Nämndsekreterare
Lena Mantler områdeschef
Rolf Jonsson ekonom
Susanne Bergström socialchef
Urban Svensson verksamhetschef
Marie Worge planerare
Ingemar Wegfors kvalitetsstrateg
Marie Karlsson administrativ
Marie Cesares Olsson Region
Britt Lindström enhetschef
Annie Wärnelid enhetschef
Ingrid Nyström Rådgivande expert
Pernilla Magnusson kommunjurist
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Paragraf 17-33

Carina Engback, sekreterare
Justerat den 1 mars 2016

John Johansson, ordförande

Monica Skålberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 mars 2016.

§ 17 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Monica Skålberg (M) utses att justera dagens protokoll med
Lea Strandberg (MP) som ersättare
Beslut
Socialnämnd öster beslutar utse Monica Skålberg (M) att justera dagens
protokoll den 1 mars med Lea Strandberg (MP) som ersättare.

§ 18 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ärende S 3 utgår och ärende S 32 (§ S 70) tillkommer.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar godkänna föredragningslistan med anmälda
ändringar
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§ 19 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Lea Strandberg (MP) anmäler jäv i ärende S 5 §
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta anmält jäv till protokollet

§ 20 Sociala personärenden S S 38-S 60 se separat
protokoll
§ 21 Socialnämnd östers årsberättelse 2015
Ärendenummer: Sö 345/2015
Handläggare: Marie Worge, Rolf Jonsson, Urban Svensson, Lena Mantler
Ärendebeskrivning
Socialnämnd östers verksamhet under år 2015 presenteras i årsberättelsen.
Beslutsunderlag
Socialnämnd östers årsberättelse 2015
Förslag till beslut
1. Socialnämnd öster fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Socialnämnd öster ger förvaltningen i uppdrag att utifrån genomförd
genderbudgetanalys fortsätta utvecklingsarbetet för att säkerställa en
jämställd myndighetsutövning inom familjehemsområdet.
3. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Nämndens behandling
Liberalerna och Moderaterna deltar ej i beslutet
Beslut
1. Socialnämnd öster fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Socialnämnd öster ger förvaltningen i uppdrag att utifrån genomförd
genderbudgetanalys fortsätta utvecklingsarbetet för att säkerställa en
jämställd myndighetsutövning inom familjehemsområdet.
3. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
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§ 22 Kvalitetsberättelse 2015
Ärendenummer: Sö 112/2015
Handläggare: Ingemar Wegfors, Marie Karlsson och Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Kvalitetsberättelsen, Brukarundersökning och resultatet av LOKE
presenteras.
Den som bedriver socialtjänst bör varje år upprätta en kvalitetsberättelse
som beskriver hur kvalitetsarbetet gått till, vilka åtgärder som vidtagits och
vilka resultat som uppnåtts. I kvalitetsberättelsen redogörs för de arbete
som genomförts enligt SOSFS 2011:9 och det som behöver utvecklas
2016.
Beslutsunderlag
- Kvalitetsberättelse 2015
- Brukarundersökning 2015
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga kvalitetsberättelsen till handlingarna.

§ 23 Ekonomisk månadsrapport efter januari månad
Ärendenummer: Sö 19/2016
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonom Rolf Jonsson presenterar det ekonomiska läget efter januari
månad 2016, läget ser bra ut efter januarimånad.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter januari
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga den ekonomiska rapporten till
handlingarna.
Nämndens behandling
Liberalerna avstår från att delta i beslutet
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga den ekonomiska rapporten till
handlingarna.
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§ 24 Ej verkställda beslut kvartal 4, 2015
Ärendenummer: Sö 17/2016
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamhet Totalt rapporterade
socialnämnderna 23 beslut, som inte verkställts inom tre månader från
beslutet, under kvartal 4:2015, vilket är två fler än i kvartal 3:2015.
Socialnämnd öster ansvarar för fem av besluten varav tre beslut om
kontaktperson ett beslut om bostad och ett kontaktfamilj som
verkställts där personen fått vänta 17 månader. Väntetiderna för övriga är
mellan 3,1 och 6,9 månader.
Beslutsunderlag
- Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre
månader kvartal 4, 2015
- Socialnämnderna kvartal 4
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga rapporten om ej verkställda beslut till
handlingarna.

§ 25 Information om projektet Skolfam
Handläggare: Marie Cesares Olsson, Britt Lindström
Ärendebeskrivning
Marie Cesares Olsson, utvecklingsledare barn och unga på Region Örebro
län, informerar om projektet Skolfam. Kommunstyrelsen beslutade den
2015-10-19 om sociala investeringen Skolfam.
Skolfam arbetar med att stödja barn i familjehem i deras skolsituation via
ett Skolfamteam bestående av Familjehemssekreterare, barnets
socialsekreterare, specialpedagog och psykolog. Själva arbetet utförs dock
på plats i skolan med skolans personal.
Beslutsunderlag
- Sociala investeringar
- Skolfam årsredovisning 2015
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen till handlingarna
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§ 26 Socialförvaltningens värdegrund ur ett
barnperspektiv
Ärendenummer: Sv 23/2016
Handläggare: Marie Karlsson, Annie Wärnelid
Ärendebeskrivning
Administrativ samordnare Marie Karlsson och enhetschef Annie Wärnelid
informerar om den värdegrund, utifrån ett barnperspektiv, som etikgruppen
har tagit fram. Den är tänkt att läsas av handläggare men den ska
också kunna lämnas ut till barn.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv.
Beslut
Socialnämnd öster tar informationen om värdegrunden ur ett
barnperspektiv till protokollet.

§ 27 Ny hantering av överväganden till nämnd
Handläggare: Rådgivande expert Ingrid Nyström, kommunjurist Pernilla
Magnusson
Ärendebeskrivning
Rådgivande expert Ingrid Nyström, kommunjurist Pernilla Magnusson
kommer till nämnden och informerar om nya överväganden och
försättsblad.
Övervägandena kommer att ändras genom att bland annat skrivningen blir
enklare och kortare.
Ett förslag är även att försättsbladen ska tas bort.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet

§ 28 Information om revisionsgranskning
handläggningsrutiner inom IFO
Ärendenummer: Sö 152/2015
Ärendebeskrivning
Socialnämnderna har fått Stadsrevisionens rapport efter tillsynen gällande
handläggningsrutiner inom IFO.
Revisionen önskar en redovisning av vilka åtgärder nämnderna ämnar
vidtaga med anledning av resultatet i rapporten.
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Svaret till Stadsrevisionen kommer att beslutas på Socialnämnd öster den
17 mars då det ska vara revisionen tillhanda senast den 31 mars 2016.
Beslutsunderlag
- Revisionsrapport med missiv
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga Stadsrevisionens rapport till handlingarna

§ 29 Ensamkommande barn och unga, nuläge och behov
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Socialchef Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchef Susanne Bergström informerar om nuläget gällande
ensamkommande barn och unga där inflödet är noll just nu.
Beslutsunderlag
- 2016-01-18 Behov av regeländringar maa flyktingsituationen SKL
- 2016-01-25 Mötesanteckningar samverkanskonferens flyktingsituationen
- Minnesanteckningar från arbetsgruppen
Sam
planering kring anhöriginvandring/ flyktingmottagning
 2015
-12-11
- Statistik
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga informationen om ensamkommande barn
och unga till protokollet.

§ 30 Kurser och skrivelser 2016
Ärendenummer: Sö 37/2016
Ärendebeskrivning
Skrivelse:
- Protokollsutdrag från Ks 1332/2015
- Tjänsteskrivelse till Ks 1332/2015
- Bilaga till tjänsteskrivelse, Ks 1332/2015
- Magelungen Lex Sarah, IVO-Beslut
- Socialförvaltningens värdegrund
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga anmälda skrivelser och kurser till
handlingarna.

§ 31 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 54/2016
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen för tiden januari
2016.
Attestkomplettering januari 2016.
Tillståndsutskottets protokoll 2016-02-18.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Följande beslut tas som stickprov, att redovisas på nästa nämnd:
Birgitta Rasmussons beslut den 20 januari att utredning avslutas för person
född 1106.

§ 32 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar om att processen med en social filial i Vivalla har
startas socialförvaltningen har fått 8 miljoner per år i tre år till detta arbete.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta socialchefens information till protokollet
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§ 33 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Ordföranden påminner om att intyg för ersättning av förlorad
arbetsförtjänst under 2015 som ska lämnas in till nämndsekreteraren.
Beslut
Socialnämnds öster beslutar ta ordförandens information till protokollet
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