Protokoll

Sö 1/2015

Socialnämnd öster
Datum: 2015-01-15
Klockan: 14:00 - 17:03
Plats: Jätten Ribbinngsgatan 1-3
Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
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Carl-Johan Wase (M)
Carola Johansson (S)
Kjell Henriksson (S)
Britten Uhlin (S)
Monica Skålberg (M)
Per Folkeson (MP)
Marika Westerberg (FP)
Tjänstgörande ersättare
Christer Johansson (C)
Erik Löfstedt (FP)

ersätter Anders Olsson
ersätter Habib Brini

Närvarande ersättare
Agne Ericsson (KD)
Jonas Åkerman (S)
Andreas Lupieri (V)
Ulla Angarano (M)
Övriga närvarande
Carina Engback
Susanne Bergström
Ulrika Ringström
Urban Svensson
Lena Mantler
Britt Lindström
Ingela Widner
Jim Holmblad
Ann-Christin Olofsson
Ulrika Ringström
Eva Cading
Annie Wärnelid
Dick Grandin
Lisbeth Jansson
Christina Berg
Marie Worge
Pia-Marie Johansson

nämndsekreterare
socialchef
enhetschef mottagning
områdeschef
områdeschef
enhetschef familjehem
enhetschef
enhetschef öppenvård Vuxna
enhetschef vuxen myndighetsutövning
enhetschef mottagningsenheten
enhetschef utredning barn
enhetschef förebyggande enheten
enhetschef behandlingsenhet barn
enhetschef familjecentraler
enhetschef utredning unga
planerare
placeringssamordnare

1

Carina Engback, sekreterare
Justerat den 21 januari 2015

John Johansson, ordförande

Monica Skålberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 januari 2015.

§ 1 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Monica Skålberg (M) utses att justera dagens protokoll med
Habib Brini (SD) som ersättare
Beslut
Socialnämnd öster beslutar att Monica Skålberg (M) utses att justera dagens
protokoll den 21 januari med Erik Löfstedt (FP) som ersättare.

§ 2 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ärende S 0 a (§S1) och S 0 b (§ S 2) tillkommer.
Beslut
Socialnämnd öster godkänner föredragningslistan med ändringarna.
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§ 3 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Marika Westerberg anmäler jäv i ärende S7 ( § S 9)
Beslut
Socialnämnd öster tar anmält jäv till protokollet

§ 4 Sociala personärenden §§ S1-2 separat protokoll
§ 5 Presentation av socialförvaltningen samt
verksamhetschefer och enhetschefer.
Handläggare: Susanne Bersgström
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens verksamhetschefer och enhetschefer presenteras.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens organisationsplan som PDF och PPT
Beslut
Socialnämnd öster tar presentationen till protokollet

§ 6 Ekonomisk månadsrapport efter december månad
Ärendenummer: Sö 13/2014
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning
Marie Worge rapporterar ekonomisk månadsrapport efter december månad
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport efter december månad kommer senare
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta ekonomirapporten till protokollet

§ 7 Attestförteckning 2015
Ärendenummer: Sö 185/2014
Handläggare: Marie Worge
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.
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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
Attestförteckning för socialnämnd öster 2015
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Attestanter vid manuell hantering av verifikationer, elektronisk
fakturahantering samt Web vårdfaktura för 2015 utses enligt förslag.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att besluta om förändringar av
attestuppdrag som sker under året.

§ 8 Uppdatering av socialnämnd östers
delegationsordning
Ärendenummer: Sö 81/2014
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Delegationsordningen för Socialnämnd öster ses över och uppdateras
fortlöpande. Den senaste uppdateringen beslutades i socialnämnden den 16
oktober 2014. I den nu uppdaterade delegationsordningen har några
ändringar gjorts. Ändringarna är markerade med gul överstrykning av
texten. Då socialnämnden består av nya ledamöter har den kompletterande
beslutanderätten (bil. 1 till delegationsordningen) ändrats, så att denna är
aktuell vad gäller förordnanden. Ändring har också gjorts utifrån att några
tjänstemän slutat respektive nyanställts på tjänster.
Beslutsunderlag
-Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2015
- Delegationsordning med bilaga 1, antagen den 12 juni 2014
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar att anta den ändrade delegationsordningen med
tillhörande bilaga 1.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar att anta den uppdaterade delegationsordningen
med tillhörande bilaga 1.
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§ 9 Projektet med placeringssamordnare
Handläggare: Pia-Maria Johansson
Ärendebeskrivning
Socialtjänsten har som projekt under 2014 haft en placeringssamordnare
anställd som haft helhetsgreppet på alla placeringar på behandlingshem
o.dyl. Pia-Maria Johansson redogör för projektet.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet.

§ 10 Val av ledamöter till tillståndsutskott
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Socialnämnd öster har haft ett Tillståndsutskott som hanterat båda
nämndernas uppdrag i det av kommunfullmäktige fastställda reglementet,
gällande serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker.
Tillståndsutskottet har bestått av 5 ordinare och två ersättande ledamöter
utskottet brukar sammanträda en gång per månad på tisdagseftermigddagar.
Presidiet föreslår att tillståndsutskottets ledamöter väljs så att majoriteten
(S,C,KD) får utse tre odrinarie och en ersättare, Oppositionen (övriga
partier) får utse två ordinarie ledamöter och en ersättare.
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Till ordinarie ledamöter från majoriteten utses följande tre personer:
2. Till ersättare från majoriteten utses följande person:
3. Till ordinarie ledamöter från oppositionen utses följande två personer:
4. Till ersättare från oppositionen utses följande person:
Nämndens behandling
Ordförande nominerar från majoriteten Sara Maxe (KD), Carola Johansson
(S), Anders Olsson (C) till ordinarie ledamöter samt till Jonas Åkerman (S)
som ersättare.
Carl-Johan Wase nominerar från oppositionen Monica Skålberg (M) och
Marika Westerberg (FP) till ordinarie ledamöter samt Ulla Angarano (M)
som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Till ordinarie ledamöter från majoriteten utses följande tre personer:Sara
Maxe (KD), Carola Johansson (S), Anders Olsson (C)
2. Till ersättare från majoriteten utses följande person:Jonas Åkerman (S)
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3. Till ordinarie ledamöter från oppositionen utses följande två personer:
Monica Skålberg (M), Marika Westerberg (FP)
4. Till ersättare från oppositionen utses följande påerson: Ulla Angrano (M)

§ 11 Fastställande av ordförandejour t.o.m. vecka 24 2015
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
De tre ordförandena i Socialnämnd öster har delegation att besluta i akuta
ärenden enligt Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) samt Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
Detta innebär att det alltid, dygnet runt måste finnas en ordförande
tillgänglig som socialsekreterare och socialjouren kan kontakta för att
ordföranden ska besluta om omedelbara omhändertaganden. Under tidigare
mandatperioder har ordförandena valt att ha ordförandejour var tredje vecka,
sen har jouren anpassats om någon ska resa bort eller dylikt. Det måste dock
alltid klart framgå vem som har jouren.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar fastställa följande socialjour.
John Johansson, ordförande har jour 6 januari, vecka 7, från fredag 27/2 i
vecka 9 samt veckorna 10, 13 16, 19 och 23
Sara Maxe, 1:e vice ordförande har jour veckorna 5, 6, 9 t.o.m. 26/2, 12, 15,
18, från 22/5 vecka 21 samt vecka 22 och 24
Carl Johan Wase, 2:e vice ordförande har jour veckorna 2, 3, 4, 8, 11, 14

§ 12 Sammanträdestider 2015
Ärendebeskrivning
Presidiet föreslår att nämnden arbetar enligt bifogad sammanträdesplan
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdestider
Beslut
Socialnämnd öster beslutar anta bifogad sammanträdesplan för år 2015

§ 13 Politikerutbildning m.m.
Ärendebeskrivning
Alla politiker i Örebro kommun utbildas gemensamt med nämndsekreterare
den 5 februari på Universitetet om nämndarbete.
Föreslås att socialnämnderna utbildas i den sociala lagstiftningen tisdagen
den 3 februari kl 09.00-12.00 i Dojan på våning 3 på Ringgatan 32 och
fredagen den 13 februari kl 09.00-12.00 i Jätten på Socialkontoret
Ribbingsgatan 1-3.
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Föreslås även att alla politiker i nämnderna får information om sekretess och
får underteckna en sekretessförbindelse.
Beslutsunderlag
- Inbjudan till utbildningar
- Information om sekretesslagen
- Sekretessförbindelse
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Informationen om politikerutbildningar tas till protokollet
2. Socialnämndens ledamöter tar del av information om sekretess och
undertecknar varsin sekretessförbindelse

§ 14 IT-stöd för kvalitetsledningssystem 2015-2018
Ärendenummer: Sö 47/2014
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Förvaltningen flaggar för att ett nytt kvalitetsledningssystem kommer att
införas och att kostnaderna för detta bör tas med i planeringen inför budget
2016.
Beslutsunderlag
Skrivelse om införande av kvalitetsledningssystem
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen om kvalitetsledningssystemet
till protokollet.

§ 15 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 2/2014
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen för tiden december
2014 samt Tillståndsutskottets protokoll från den 9 december.
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Följande stickprov dras för redovisning på nämndens
februarisammanträde:
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
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1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Följande stickprov dras för redovisning på nämndens
februarisammanträde: Socialsekreterare Sanna Belméns beslut den 17
december att SoL-utredning inleds på person född 1105.

§ 16 Kurser och skrivelser
Ärendebeskrivning
- IVO-beslut Sö 105/2014
- Barnrättsdagarna
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda skrivelser och kurser tas till protokollet
2. Ordföranden kollar med presidiet vilka som ska få gå på
Barnrättsdagarna.

§ 17 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen visade en presentation om socialtjänsten som hon tidigare visat
på Programnämnd social välfärd.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet

§ 18 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Ordföranden påminner om att rapporter om förlorad arbetsförtjänst ska
lämnas in, både aktuelt löneavdrag för år 2015 och redovisning av avdrag
för år 2014.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta ordförandens information till protokollet

§ 19 Sociala personärenden §§ S 3- S 14 separat protokoll
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