Sö 290/2015

Protokoll

Socialnämnd öster
2016-03-17
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:50
Plats:
Jätten Ribbingsgatan 1-3
Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Sara Maxe (KD)
Britten Uhlin (S)
Monica Skålberg (M)
David Larsson (SD)
Lea Strandberg (MP)
Marika Westerberg (L)
Tjänstgörande ersättare
Agne Ericsson (KD)
Jonas Åkerman (S)
Ulla Angarano (M)
Erik Löfstedt (L)

Kjell Henriksson (S)
ersätter Carola Johansson (S)
Carl-Johan Wase (M)
Anders Olsson (C)

Närvarande ersättare
Karin Lund (V)
Övriga
Carina Engback Nämndsekreterare
Susanne Bergström socialchef
Rolf Jonsson ekonom
Urban Svensson verksamhetschef
Therese Östling planerare
Ingrid Nyström Rådgivande expert
Ingela Pihlström Samordnare
Theresia Forsberg Samordnare

Paragraf 35-51
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Carina Engback, sekreterare
Justerat den 22 mars 2016

John Johansson, ordförande

Lea Strandberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 mars 2016.

§ 35 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Lea Strandberg (MP) utses att justera dagens protokoll
med Martika Westerberg (L) som ersättare
Beslut
Socialnämnd öster beslutar utse Lea Strandberg (MP) att justera dagens
protokoll den 22 mars med Marika Westerberg (L) som ersättare.

§ 36 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Paragraferna S 78,79 och 121 tillkommer. Socialjouren har anmält en fråga
angående lönetillägg till nämndens ledamöter.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar godkänna föredragningslistan med anmälda
tillägg.

§ 37 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Karin Lund (V) anmäler jäv i § S 83, Lea Strandberg (MP) anmäler jäv i
§§ S 84 och 85, Jonas Åkerman anmäler jäv i § S 96.
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta anmälda jäv till protokollet.

§ 38 Sociala personärenden §§ S 71-S 77 se separat
protokoll
§ 39 Ekonomisk månadsrapport efter februari månad
Ärendenummer: Sö 19/2016
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonom Rolf Jonsson presenterar det ekonomiska läget efter februari
månad 2016.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk rapport efter februari
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga den ekonomiska rapporten till
handlingarna.
Nämndens behandling
Liberalerna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga den ekonomiska rapporten till
handlingarna.

§ 40 Stöd i föräldrarollen till funktionsnedsatt förälder
Ärendenummer: Sö 323/2015
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av Socialnämnd väster och
Socialnämnd öster att utreda köp av tjänster gällande stöd till
funktionsnedsatta föräldrar med minderåriga barn.
I dagsläget köper Socialförvaltningen en stor andel av stödet i
föräldrarollen till funktionsnedsatt förälder av privata utförare i form av
olika assistansbolag. Förvaltningen har sett en kraftig ökning gällande
tillhandahållandet av denna tjänst och vill utreda möjligheterna för Örebro
kommun att i egen regi kan utföra stöd till funktionsnedsatt föräldrar med
minderåriga barn med bibehållen kvalité.
Socialförvaltningen har därför sett över möjligheten att i större
utsträckning samarbeta med Förvaltningen för funktionshindrade och se
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om de kan utföra stödet med bibehållen kvalité.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse till nämnd
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
Socialnämnd öster ställer sig positiva till ett utökat samarbete med
Förvaltningen för funktionshindrade gällande köp av tjänsten stöd i
föräldrarollen till funktionsnedsatt förälder.

§ 41 Rapport Lex Sarah 2015
Ärendenummer: Sö 51/2016
Handläggare: Ingrid Nyström
Ärendebeskrivning
Under året har det inom Socialnämnd östers område inkommit 25 lex
Sarah-rapporter. 22 ärenden har färdigställts, varav 1 var ett ärende som
kvarstod från år 2014. 4 ärenden är inte färdigutredda innan årsskiftet
2015/2016 och förs därmed över till år 2016.
4 ärenden har anmälts till IVO som allvarliga missförhållanden. IVO har
bedömt att de åtgärder som vidtagits varit tillräckliga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2016.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Tjänsteskrivelsen läggs till handlingarna.

§ 42 Investeringsplan IT- aktivitetsplan
Ärendenummer: Sö 47/2014
Handläggare: Urban Svensson, Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Information om IT-utvecklingsaktiviteter. Bedömningen gällande ITinvesteringar är att det inte finns några aktuella sådana för perioden 20172020.
Beslutsunderlag
- IT-utvecklingsaktiviteter, 160307
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Inga investeringar inom IT-området är för närvarande aktuella för
perioden 2017-2020.

§ 43 Ensamkommande barn och unga, nuläge och behov
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Susanne Bergström informerar om nuläget gällande ensamkommande barn
och unga.
Beslutsunderlag
- Statistik, redovisning ensamkommande
- Minnesanteckningar från arbetsgruppen
planering kring flyktingmottagning
 2016
-02-19
- Information om asyl- och flyktingprognos februari 2016

Sam

Beslut
Socialnämnd öster beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 44 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 februari
2016.
Attestkomplettering mars 2016.
Tjänstetillsättningar i februari.
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. De anmälda delegationsbesluten läggs till handlingarna.
2. Följande stickprov redovisas på nämndens ordinarie aprilsammanträde.
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. De anmälda delegationsbesluten läggs till handlingarna.
2. Följande stickprov redovisas på nämndens ordinarie aprilsammanträde:
Gruppledare Birgitta Rasmussons beslut den 22 februari 2016 att bevilja
kontaktfamilj till person född 16-02.

§ 45 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sö 37/2016
Ärendebeskrivning
Skrivelser:
- Rapport - utökad ankomst
- Beslut från IVO, Sö 362/2015
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga anmälda skrivelser och kurser till
handlingarna.

§ 46 Information om skrivning från socialjouren
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialnämnderna har fått en skrivelse från socialjouren. Skrivelsen handlar
om att socialjouren inte har fått del av det lönetillägg som utredningsenheterna fått för att minska personalomsättningen. Socialchefen,
verksamhetschef Lena Mantler och Enhetschef Ulrika Ringström kommer
att träffa socialjouren för en dialog.
Beslut

Beslut
Socialnämnd öster tar socialchefens information till protokollet.

§ 47 Socialchefens information
Handläggare: Susanne Bergström
Socialchefen informerar om följande:
- Socialförvaltningen ska yttra sig till Arbetsmiljöverket angående
utredningsenheterna barns och ungdoms arbetsbelastning.
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- Socialförvaltningen rekryterar just nu ca 10 stycken socialsekreterare
m.fl. till den planerade avdelningen i Vivalla, detta kommer att medföra ett
minskat tryck på socialsekreterarna på socialkontorets utredningsenheter.

§ 48 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Ordföranden har inget att informera om.

§ 49 Svar på revisionsrapport - Granskning av IFO:s
proaktiva verksamhet för barn och unga i riskzonen samt
för vuxna som har ett beteende som gör dem till en fara
för sig själv eller andra
Ärendenummer: Sö 152/2015
Handläggare: Therese Östling, Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag på svar på den revisionsrapport
som KPMG på uppdrag av Stadsrevisionen har presenterat. Granskningen
avser verksamhet och handläggningsrutiner inom individ- och
familjeomsorgen.
Revisionsrapporten gör gällande att nämndernas internkontroll kan
utvecklas och framhåller överföring av ärenden, slutförda utredningar och
skriftlig utredning som de viktigaste områdena att utveckla och fortsätta
granska. Även uppföljningar, vårdplaner och genomförandeplaner är
viktiga områden att följa upp. Förvaltningsledningen instämmer i denna
bedömning och kommer att vidta vissa åtgärder med anledning av
rapporten och rekommendationerna.
Beslutsunderlag
- Rapporten, 2016-01-19
- Tjänsteskrivelse, 2016-02-25
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnd öster antar förvaltningens förslag till svar på
revisionsrapport som sitt eget och översänder det till Stadsrevisionen.
2. Svaret sänds även till programnämnd Social välfärd för kännedom.
Yrkande
Liberalerna yrkar på återremiss av ärendet
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Proposition
Ordförande ställer först Marika Westerbergs (L) och Erik Löfstedts (L)
yrkande om återremiss under proposition och finner att nämnden beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnd öster antar förvaltningens förslag till svar på
revisionsrapport som sitt eget och översänder det till Stadsrevisionen.
2. Svaret sänds även till programnämnd Social välfärd för kännedom.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Liberalerna skriftligt till förmån för eget
återremissyrkande.

§ 50 Information om Centrum för samverkansstöd
Ärendenummer: Sv 184/2014
Handläggare: Ingela Pihlström, Theresia Forsberg
Ärendebeskrivning
Samordnare Ingela Pihlström, Theresia Forsberg informerar om
verksamheten Centrum för samverkansstöd.
Beslutsunderlag
- Projektrapport
Beslut
Socialnämnd öster beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 51 Sociala personärenden §§ S 78-S 121 se separat
protokoll
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