Sö 31/2015

Protokoll

Socialnämnd öster
2015-09-17
Datum:
Klockan: 14:00 - 17:10
Plats:
Jätten
Närvarande ledamöter
John Johansson (S)
Sara Maxe (KD)
Carl-Johan Wase (M)
Carola Johansson (S)
Kjell Henriksson (S)
Britten Uhlin (S)
Anders Olsson (C)
Monica Skålberg (M)
Habib Brini (SD)
Marika Westerberg (FP)
Tjänstgörande ersättare
Erik Löfstedt (FP)

ersättande justerare
justerare
ersätter Per Folkeson (MP)

Närvarande ersättare
Agne Ericsson (KD)
Jonas Åkerman (S)
Ulla Angarano (M)
Övriga
Carina Engback Nämndsekreterare
Susanne Bergström Socialchef
Göran Gunnarsson Upphandlare
Rolf Jonsson Ekonom
Marie Worge Planerare
Paragraf 109-120

Carina Engback, sekreterare
Justerat den 22 september 2015

John Johansson, ordförande

Marika Westerberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 september 2015.
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§ 109 Protokollsjusterare
Beslut
Socialnämnd öster beslutar utse Marika Westerberg (FP) till att justera
dagens protokoll den 22 september med Monica Skålberg (M) som
ersättare

§ 110 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ärende S2,75 ( § S 242), S 26-28 (§§ S 265-267) tillkommer ärende S 13
utgår i ärende 6 ( § 114) ändras beslutssatsen så att vuxna tas bort i punkt
2a.
Beslut
Socialnämnd öster tar anmälda ändringar och tillägg till protokollet.

§ 111 Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv

§ 112 Sociala personärenden §§ 239-241 se separat
protokoll

§ 113 Information om upphandling av behandlingshem
Ärendenummer: Sö 240/2015
Handläggare: Göran Gunnarsson
Ärendebeskrivning
Efter nämndernas önskemål kommer Göran Gunnarsson från
upphandlingskontoret till nämnden och informerar om upphandling av
behandlingshem och dylikt.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet
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§ 114 Delår 2, 2015
Ärendenummer: Sö 190/2015
Handläggare: Marie Worge, Rolf Jonsson, Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Resultatet efter delår 2 presenteras, prognosen pekar mot ett resultat på
minus 8 miljoner kronor på socialnämnderna totalt varav 6 miljoner är
Socialnämnd östers prognosticerade underskott
Beslutsunderlag
Delår 2
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnd öster fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2015.
2. Socialnämnd öster skjuter upp genomförandet av nedanstående
åtaganden/utvecklingsaktiviteter i Verksamhetsplan med budget 2015:
a) Tydliggöra erbjudandet om öppna ingångar för barn och unga.
b) Utveckla samverkan mellan familjecentralerna och andra interna och
externa resurser.
c) Undersöka möjligheten till ett mer decentraliserat och områdesknutet
socialt arbete.
d) Utreda möjligheten till att ställa om resurser för att utveckla arbetet med
anhöriga till personer med missbruksproblematik, barn till föräldrar med
annan problematik och föräldrar till placerade barn och unga. e) I
samverkan med Region Örebro län fortsätta arbetet mot ett "Mini-Maria".
f) Utlokalisera viss verksamhet från Kexen.
g) Deltagande i Region Örebro Läns uppbyggnad av ny familjecentral
samlokaliserad med Olaus Petri vårdcentral.
3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en
ekonomi i balans.
4. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
Nämndens behandling
Moderaterna deltar inte i beslutet och önskar lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Folkpartiet avstår från att delta i beslutet.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialnämnd öster fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2015.
2. Socialnämnd öster skjuter upp genomförandet av nedanstående
åtaganden/utvecklingsaktiviteter i Verksamhetsplan med budget 2015:
a) Tydliggöra erbjudandet om öppna ingångar för barn och unga.
b) Utveckla samverkan mellan familjecentralerna och andra interna och
externa resurser.
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c) Undersöka möjligheten till ett mer decentraliserat och områdesknutet
socialt arbete.
d) Utreda möjligheten till att ställa om resurser för att utveckla arbetet med
anhöriga till personer med missbruksproblematik, barn till föräldrar med
annan problematik och föräldrar till placerade barn och unga. e) I
samverkan med Region Örebro län fortsätta arbetet mot ett "Mini-Maria".
f) Utlokalisera viss verksamhet från Kexen.
g) Deltagande i Region Örebro Läns uppbyggnad av ny familjecentral
samlokaliserad med Olaus Petri vårdcentral.
3. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en
ekonomi i balans.
4. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.
5. Moderaterna får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.

§ 115 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Information om det stora tillflödet av ensamkommande barn till Örebro
kommun samt information om att en ny strategigrupp har bildats i
förvaltningen för att kunna hantera detta.
Socialchefen kommer att informera nämnden om situationen gällande
ensamkommande barn, vid kommande sammanträden.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta socialchefens information till protokollet.

§ 116 Sociala personärenden §§ S 242-267 se separat
protokoll

§ 117 Uppdatering av socialnämnd östers
delegationsordning
Ärendenummer: Sö 81/2014
Handläggare: Pernilla Magnusson, Ingrid Nyström
Ärendebeskrivning
I nuvarande delegationsordning finns sex beslut för handläggningen av
dödsboärenden. Ett antal ytterligare beslut fattas i handläggningen oaktat
att det saknas i delegationsordningen. Det föreslås därför att nya punkter
läggs till.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2015.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar att de föreslagna besluten förs in i
delegationsordningen

§ 118 Kurser och skrivelser
Ärendebeskrivning
Kurser:
- Konferens 6 nov Socialtjänsten i kris
Skrivelser:
- Flyktingmottagande
- minnesanteckningar från arbetsgruppen Samarbete...flyktingmottagning
2015-08-26
Beslut
Socialnämnd öster tar skrivelserna och kurser till protokollet

§ 119 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 augusti
2015 samt Tillståndsutskottets protokoll från den 13 augusti.
Tjänstetillsättningar augusti 2015.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Följande stickprov dras för redovisning på nämndens
oktobersammanträde: Socialsekreterare Anette Olssons beslut den 7
augusti 2015 att utredning inleds på person född 0005.
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§ 120 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Ordförande Sara Maxe informerade om revisionsgranskningen av
handläggningsrutiner inom IFO som hon deltagit vid.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta ordförandens information till protokollet
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