Sö 28/2015

Protokoll

Socialnämnd öster
2015-05-21
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:15
Plats:
Jätten
Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Sara Maxe (KD)
Carl-Johan Wase (M)
Carola Johansson (S)
Britten Uhlin (S)
Anders Olsson (C)
Monica Skålberg (M)
Habib Brini (SD)
Per Folkeson (MP)
Marika Westerberg (FP)
Tjänstgörande ersättare
Agne Ericsson (KD)

Jonas Åkerman (S)

tom § 64 kl §15.50

justerare
ersättande justerare

ersätter Kjell Henriksson (S) i § S
132 och Sara Maxe (KD) från § 65
ersätter Kjell Henriksson (S) i § S
132 då han utgår på grund av jäv

Närvarande ersättare
Ulla Angarano (M)
Margarita Trinidad Rocha Vasquez
Erik
(MP)Löfstedt (FP)
Övriga
Carina Engback Nämndsekreterare
Susanne Bergström socialchef
Rolf Jonsson ekonom
Marie Worge Planerare
Therese Östling planerare
Ingela Pihlström samordnare
Theresia Forsberg samordnare

Paragraf 60-76
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Carina Engback, sekreterare
Justerat den 22 maj 2015

John Johansson, ordförande

Per Folkeson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 maj 2015.

§ 60 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Per Folkeson (MP) utses att justera dagens protokoll med
Marika Westerberg (FP) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar utse Per Folkeson (MP) att justera dagens
protokoll med Marika Westerberg (FP) som ersättare, protokollet justeras
den 22 maj 2015.

§ 61 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ärende S2 utgår och tas upp på juninämnden.
Carl-Johan Wase (M) önskar en kommentar om LVM-skriverierna i
Nerikes Allehanda
Beslut
Socialnämnd öster beslutar anta föredragningslistan med anmälda
ändringar
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§ 62 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Jonas Åkerman (S) anmäler jäv i ärende S 23 (§ S 132)
Beslut
Socialnämnd öster tar anmält jäv till protokollet.

§ 63 Sociala personärenden se separat protokoll §§ S 116144

§ 64 Delårsrapport med prognos 1 2015
Ärendenummer: Sö 142/2015
Handläggare: Marie Worge, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Efter fyra månader av 2015 pekar den ekonomiska prognosen för
Socialförvaltningen som helhet mot ett underskott med ca. 4,5 miljoner
kronor varav Socialnämnd öster står för 1 miljon kronor.
Förvaltningens stora utmaning finns i att möta det fortsatt ökade
ärendeinflödet till förvaltningen.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1, 2015
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnd öster fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2015.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att i den månatliga ekonomiska
rapporten till respektive nämnd särskilt följa den ekonomiska utvecklingen
avseende köpt vård och behandling för barn, unga och vuxna.
3. Socialförvaltningen får i uppdrag att kostnadseffektivisera verksamheten
för att nå en ekonomi i balans.
4. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd programnämnd Social
välfärd för vidare hantering.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnd öster fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2015.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att i den månatliga ekonomiska
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rapporten till respektive nämnd särskilt följa den ekonomiska utvecklingen
avseende köpt vård och behandling för barn, unga och vuxna.
3. Socialförvaltningen får i uppdrag att kostnadseffektivisera verksamheten
för att nå en ekonomi i balans.
4. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd programnämnd Social
välfärd för vidare hantering.
Carl-Johan Wase, Monica Skålberg Moderaterna, Marika Westerberg
Folkpartiet och Per Folkesson Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

§ 65 Förslag till utökning och omstrukturering av
boendeplatser för vuxna
Ärendenummer: Sö 179/2014
Handläggare: Marie Worge, Therese Östling
Ärendebeskrivning
Detta ärende är en del av en större utredning angående utökning och
omstrukturering av boendeplatser för vuxna. Utredningen kommer att
innehålla en bredare beskrivning av nuläget. Det kommer också att finnas en
mer utförlig problembeskrivning och förslag till förändringar som behöver
göras inom förvaltningen och i samverkan med andra parter för att få ett
bättre flöde. Beslutsunderlaget innehåller en beskrivning av nuläget och
utvecklingen under den senaste femårsperioden. En beskrivning av
problematik och möjligheter leder fram till ett avsnitt om förslag till
utökning och omstrukturering av boendeplatser. Förslagen kan grovt
sammanfattas enligt följande:
- Ett nytt drogfritt stödboende skapas och finansieras med motsvarande
minskade kostnader för externa placeringar.
- Nuvarande Hjorten ersätts delvis med ett äldreboende/serviceboende med
missbrukstolerans.
- Ett dygnsboende skapas för personer utan bostad, som ännu inte bestämt
sig för drogfrihet och nykterhet, men som bedöms kunna öka sin motivation
genom större grad av trygghet och struktur än som kan ges via härbärge.
- Ett utökat antal härbärgesplatser skapas.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse till nämnd
- Förslag till utökning och omstrukturering av boendeplatser för vuxna
Beslut
Socialnämnd östers beslutar
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att bereda möjligheten för införande av
ett nytt drogfritt boende i enlighet med förslaget. Finansiering sker inom
befintlig budgetram.
2. Socialnämnd öster ställer sig bakom förvaltningens förslag i övrigt och
förordar i enlighet med Socialförvaltningens förslag;
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a) ett införande av ett äldreboende/serviceboende med missbrukstolerans
b) ett införande av ett dygnsboende
c) en utökning av antalet härbärgesplatser
3. Socialnämnd öster överlämnar ärendet till Programnämnd social välfärd
för beslut om införande och val av driftsform samt uppdragsgivare och
finansiering avseende punkt 2.

§ 66 Revisionsrapport ensamkommande barn
Ärendenummer: Sö 169/2014
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag från Stadsrevisionen gjort en granskning av Örebro
kommuns verksamhet för mottagandet av ensamkommande barn.
Revisorerna har i sin rapport sammanställt sina rekommendationer i sex
punkter. Revisorerna önskar svar från Kommunstyrelsen och nämnderna
vilka åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning av
rekommendationerna och vad som i övrigt framkommer i bifogad
revisionsrapport. Samtliga tillfrågade driftsnämnder, programnämnder samt
Kommunstyrelsen skickar in sina separata svar, men då flera av de
föreslagna förbättringsområdena berör samtliga nämnder har dessa svar
samordnats. Det föreslagna svaret inleder med att nämnden ställer sig i stort
positiv till slutsatserna och rekommendationerna i revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
- Revisionsrapport ensamkommande barn.
- Svar på revisionsrapport Granskning av verksamheten för mottagande av
ensamkommande barn
Beslut
Socialnämnd öster beslutar anta förvaltningens förslag till svar på
granskningsrapport som sitt eget och lämnar detta till Stadsrevisionen.

§ 67 Återupptagande av tillsynsrapport 2014
Ärendenummer: Sö 102/2013
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Socialnämnderna har fått i uppdrag att i samband med delårsrapport med
prognos 1 2015 presentera 2014 års granskningsresultat för tillsyn av
internkontroll. Anledningen är att socialnämndernas tillsynsrapporter för
2014 visar resultaten samlat för hela verksamheten i stället för uppdelat på
nämndens ansvarsområde.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse till nämnd
- Rutin - Arbetsbeskrivning
- Ks 2015-03-24, § 48
- Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, 2015-02-20, ks 1248/2014
- Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2014 i Örebro kommun,
daterad 2015-03-11
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Socialnämnd öster beslutar att anta Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
som sin egen och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

§ 68 Granskning av internkontroll i styrelse och nämnder
Ärendenummer: Sö 102/2013
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende
kommunens arbete med intern kontroll.
Beslutsunderlag
Missiv från Stadsrevisionen, daterad 2015-04-14
KPMG:s Översiktlig granskning av nämndernas interna kontroll, daterad
2015-03-31
Tjänsteskrivelse till nämnd
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Socialnämnd öster antar Socialförvaltningens tjänsteskrivelse som sin egen
som svar till Stadsrevisionen.

§ 69 Bilaga till It-investeringsprogram 2016 gällande
kvalitetsledningssystem
Ärendenummer: Sö 68/2015
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Investeringsplan IT (Sv 72/2015) behandlades av Socialnämnd öster vid
nämndsammanträde den 12 mars. Vid detta tillfälle var kostnadskalkyl för
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införande av kvalitetsledningssystem ej färdig på grund av pågående
upphandling. I samband med detta meddelades att detta objekt skulle
behandlas i separat bilaga vid ett senare nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
Material presenteras på socialnämndssammanträdet.
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Bilaga till investeringsplan IT - Kvalitetsledningssystem, underlag till
budgetförslag 2016-2019 Socialförvaltningen antas.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Bilaga till investeringsplan IT - Kvalitetsledningssystem, underlag till
budgetförslag 2016-2019 Socialförvaltningen antas.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

§ 70 Ej verkställda beslut kvartal 1, 2015
Ärendenummer: Sö 135/2015
Handläggare: Carina Engback
Ärendebeskrivning
Totalt rapporterade socialnämnderna 22 beslut, som inte verkställts inom tre
månader från beslutet, under kvartal 1:2015, vilket är sex fler än i kvartal
4:2014. Socialnämnd öster stod för 10 av besluten fem av besluten har
avslutats eller verkställts under perioden,
Beslutsunderlag
- Rapportskyldighet kv 1 statistikrapport
- Socialtjänsten kvartal 1, 2015
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet
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§ 71 Presentation Centrum för samverkansstöd
Ärendenummer: Sv 81/2014
Handläggare: Ingela Pihlström, Theresia Forsberg
Ärendebeskrivning
Föredragning om projektet Centrum för Samverkansstöd. Barn och unga
som behöver stöd riskerar att falla mellan stolarna i ett samhälle där
hjälpverksamheterna är allt mer specialiserade och avgränsade gentemot
varandra. Projektet arbetar med samverkansformer för att överbrygga
gränserna.
Beslutsunderlag
Årsberättelse Samba CFS 2014
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- informationen tas till protokollet

§ 72 Fastställande av ordförandejour sommaren 2015 från
vecka 26, samt förordnande av extra ordförande
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Socialnämnd östers ordförandejour föreslås fördelas enligt följande:
John Johansson veckorna 30, 32 och 33
Sara Maxe veckorna 26, 27 och 36
Carl-Johan Wase veckorna 31, 34 och 35
Anders Olsson (C) förordnas som ordförande för ordförandejour vecka 28
Per Folkeson (MP) förordnas som ordförande för ordförandejour vecka 29
Ersättning utbetalas som sammanträdesarvode per uppdrag.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
Socialnämnd öster beslutar att odförandejouren fördelas enligt följande:
John Johansson (S) veckorna 30, 32 och 33
Sara Maxe (KD) veckorna 26, 27 och 36
Carl-Johan Wase (M) veckorna 31, 34 och 35
Anders Olsson (C) förordnas som ordförande för ordförandejour vecka 28
Per Folkeson (MP) förordnas som ordförande för ordförandejour vecka 29
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§ 73 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 april 2015
samt Tillståndsutskottets protokoll från den 14 april. Tjänstetillsättningar
april 2015. Lex Sarah
Beslut
Socialnämnd öster beslutar anta delegationsbesluten och följande stickprov
drogs: Peter Joelsson.

§ 74 Kurser och skrivelser
Ärendebeskrivning
Skrivelser
Samverkansprotokoll 2015-04-07
Utredning lex Sarah Sö 74/2015
Rapport Lex Sarah Sö 158/2015
Utredning Lex Sarah Sö 62/2015
Utredning Lex Sarah Sö 55/2015
Beslut
Socialnämnd öster tar kurser och skrivelser till protokollet

§ 75 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar om och bifogade dokument se beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag programnämnd Social välfärd, § 42
Verksamhetsplan och internbudget 2015, § 43
Plan för prestationsmedel och utvecklingsmedel
Särskilt yttrande av Ulf Södersten
Tillägg till programplan med budget 2015
Handlingsplan utvecklings- och prestationsmedel
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Asyl och flyktingmottagning maj 2015
Minnesanteckningar från flyktinggrupp 2015-05-05
Beslut
Socialnämnd öster tar informationen till protokollet

§ 76 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om IVO:s kritik av LVM-ärenden. Ärendet
kommer att behandlas på juninämnden inför svaret till IVO den 18 juni.
Beslut
Socialnämnd öster tar informationen till protokollet
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