Sö 292/2015

Protokoll

Socialnämnd öster
2016-05-19
Datum:
Klockan: 14:00 - 16:40
Plats:
Jätten Ribbingsgatan 1-3
Närvarande ledamöter
Sara Maxe (KD)
Carl-Johan Wase (M)
Carola Johansson (S)
Kjell Henriksson (S)
Britten Uhlin (S)
Anders Olsson (C)
David Larsson (SD)
Lea Strandberg (MP)
Marika Westerberg (L)
Tjänstgörande ersättare
Jonas Åkerman (S)
Ulla Angarano (M)
Anders Berg (C)

t.o.m.§ 76 kl 16.20

ersätter John Johansson (S)
ersätter Monica Skålberg (M)
ersätter Carola Johansson från § 77

Närvarande ersättare
Agne Ericsson (KD)
Erik Löfstedt (L)
Övriga
Carina Engback Nämndsekreterare
Susanne Bergström socialchef
Marie Worge Planerare
Agneta Grahn områdeschef
Ingemar Wegfors planerare
Urban Svensson verksamhetschef

Paragraf 68-82
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Carina Engback, sekreterare
Justerat den 2016-05-20

Sara Maxe, ordförande

Ulla Angarano (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-05-23.

§ 68 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Monica Skålberg (M) utses att justera dagens protokoll
med David Larsson (SD) som ersättare
Beslut
Socialnämnd öster beslutar utse Ulla Angarano (M) att justera dagens
protokoll med David Larsson (SD) som ersättare

§ 69 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ärende S10 a (§ S 183) tillkommer.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar godkänna föredragningslistan med anmälda
tillägg.

§ 70 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Lea Strandberg (MP) anmäler jäv i §§ S 177, 194 och 201
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta anmälda jäv till protokollet

§ 71 Sociala personärenden §§ S 173-227 se separat
protokoll
§ 72 Delårsrapport med prognos 1, 2016
Ärendenummer: Sö 105/2016
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning
Planerare Marie Worge redovisar Delårsrapport med prognos 1 2016.
Delårsrapport med prognos 1 syftar till att redovisa det ekonomiska
resultatet efter årets fyra första månader samt en första prognos för helåret.
Totalt redovisar socialnämnderna prognos med ett positivt ekonomiskt
resultat med 4 500 tkr för hela 2016. Socialnämnd öster redovisar en
negativ budgetavvikelse med 5 300 tkr. Socialnämnd väster redovisar en
positiv budgetavvikelse med 9 800 tkr. Orsakerna till avvikelserna är en
kombination av vakanta tjänster, fler placerade personer än beräknat samt
en orörd planeringsreserv.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 1 2016
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Socialnämnd öster fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Socialnämnd öster begär att Programnämnd social välfärd justerar
budgetramarna med
5, 3 mkr från Socialnämnd väster till Socialnämnd öster.
Nämndens behandling
Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Socialnämnd öster fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2016.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Socialnämnd öster begär att Programnämnd social välfärd justerar
budgetramarna med
5, 3 mkr från Socialnämnd väster till Socialnämnd öster.
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§ 73 Ej verkställda beslut kvartal 1, 2016
Ärendenummer: Sö 109/2016
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Totalt rapporterade
socialnämnderna 32 beslut, som inte verkställts inom tre månader från
beslutet, under kvartal 1:2016, vilket är nio fler än efter kvartal 4:2015.
Socialnämnd öster svarar för 18 av besluten varav 11 är beslut om
öppenvård där samtliga är verkställda idag. Fyra beslut rör
kontaktperson/familj där ett är verkställt. Tre beslut om bostad där ett har
verkställts. Väntetiderna har varit under fyra månader på öppenvården och
den som fått vänta längst är en person som fått vänta 8,5 månader på en
kontaktperson, detta ärende är avslutat på grund av felrapportering.
Beslutsunderlag
- Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre
månader
 kvartal 1, 2016
- Socialnämnderna kvartal 1, 2016
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga rapporten om ej verkställda beslut till
handlingarna

§ 74 Information om reviderad lex Sarah-rutin
Ärendenummer: Sö 34/2012
Handläggare: Ingemar Wegfors, Agneta Grahn
Ärendebeskrivning
Lex Sarahgruppen informerar om den reviderade Lex Sarahrutinen.
Beslutsunderlag
- Rutin för lex Sarah inom socialtjänsten, reviderad 16-03-07
Beslut
Socialnämnd öster tar informationen om lex Sarahrutinen till handlingarna
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§ 75 Information prestationsbaserade medel och
utvecklingsmedel
Ärendenummer: Sö 88/2016
Handläggare: Susanne Bergström, Urban Svensson
Ärendebeskrivning
På Socialnämnd östers nämndsammanträde 2016-04-14 redovisades hur
prestationsbaserade medel och utvecklingsmedel fördelats för Socialnämnd
öster för år 2016. Förvaltningen redovisar hur den ska arbeta med dessa
medel.
Beslutsunderlag
- Information om användningen av prestationsbaserade medel och
utvecklingsmedel
Beslut
Socialnämnd öster beslutar att ta informationen till protokollet

§ 76 Information om beslut från Arbetsmiljöverket
gällande socialsekreterarnas arbetssituation
Ärendenummer: Sö 353/2015
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har beslutat att ärendet avskrivs då SACO har tagit
tillbaka anmälan efter att socialtjänsten redovisat godtagbara åtgärder i
frågan till Arbetsmiljöverket.
Beslutsunderlag
- Beslut från Arbetsmiljöverket, 2016-04-27
Beslut
Socialnämnd öster beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 77 Ensamkommande barn och unga, nuläge och behov
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström, Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Socialchefen och verksamhetschef Urban Svensson informerar om nuläget
gällande ensamkommande barn och unga.
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Beslutsunderlag
- Migrationsverkets prognos april 2016
- Statistik, redovisning maj
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen om ensamkommande barn och
unga till protokollet.

§ 78 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sö 37/2016
Ärendebeskrivning
- Rapport från IVO, När barn inte kan bo med sina föräldrar
- Övergripande tillsynsrapport för intern kontroll 2015 i Örebro kommun
- Protokollsutdrag från KS angående tillsynsrapporten
- Protokollsutdrag KF angående arvoden och ersättningar
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse angående arvoden och
ersättningar
- Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och
partigruppsresurser för mandatperioden 2014-2018 samt partistöd
Nämndens behandling
Marika Westerberg (L), Ulrika Angaran (M) rapporterade från
socialförvaltningens etikdag som var fantastiskt intressant
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga anmälda skrivelser och kurser till
handlingarna

§ 79 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 april
2016.
Attestkomplettering april 2016.
Tillståndsutskottets protokoll 19 maj.
Tjänstetillsättningar i april.
Kommundirektörens beslut att anställa vikarierande socialchefer i sommar.
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. De anmälda delegationsbesluten läggs till handlingarna.
2. Följande stickprov redovisas på nämndens ordinarie majsammanträde:
Paragraferna S175 och S 221 drogs som stickprov § S 221 redovisas på
juninämnden och § S 175 redovisas på augustinämnden.

§ 80 Anmälan av omedelbara beslut enligt den
kompletterande beslutanderätten (ordförandebeslut)
Ärendenummer: Sö 164/2016
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Besluten från april månad anmäls i pärm på sammanträdet.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar att lägga anmälda beslut till handlingarna.

§ 81 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar om att kommundirektör Anne Andersson beslutat
utse Verksamhetschef Lena Mantler till vikarierande socialchef under
perioden 2016-07-07--07-17, samt enhetschef Bengt Nyström till
socialchef under perioderna 2016-07-18--07-31 och 2016-08-03--08-07.
Socialchefen informerar även om två massmediala händelser.
Beslut
Socialnämnd öster tar socialchefens information till protokollet

§ 82 Ordföranden informerar
Handläggare: Sara Maxe
Ärendebeskrivning
Ordföranden har inget att tillägga.

7

