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Kristin Abrahamsson, sekreterare
Justerat den 10 januari 2019.

Carina Toro Hartman (S), ordförande

Monica Skålberg (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 11 januari 2019.
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§ 1 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar dagens sammanträde med Socialnämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka som
tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara
beslutsför.
Ordförande ger nämnden möjlighet att anmäla övriga ärenden till
dagordningen.
Ett ärende har tillkommit: 8. Anmälan av handlingar.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Föredragningslistan fastställs.

§ 2 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Monika Skålberg (M) föreslås att justera dagens protokoll med Yvonne
Käll (M) som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Monika Skålberg (M) utses att justera dagens protokoll med Yvonne Käll (M)
som ersättare.

§ 3 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens ärenden.
Ingen anmälan av jäv anmäls.
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§ 4 Val av ledamöter till de sociala utskotten
Ärendenummer: Sö 551/2018
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Eftersom Socialnämnden hanterar många personärenden är förslaget att ha tre
sociala utskott: Sociala utskottet 1, Sociala utskottet 2 samt Sociala utskottet 3.
Utskotten har delegation på att besluta i de flesta typer av personärenden vilket
framgår av delegationsordningen.
Förslaget är att det Sociala utskottet 1 och 2 består av fem ordinarie ledamöter
och tre ersättare. Det sociala utskottet 3 består av sju ordinarie ledamöter och
tre ersättare. Ordförandeskapet i det Sociala utskottet 3 delas mellan de två
ordförandena.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
1. Till ordinarie ledamöter i Sociala utskott 1 utses Sara Maxe (KD) som
ordförande, Annika Tholster (C) som vice ordförande, Johan Gynnhammar
(S), Monika Skålberg (M) och Faisa Maxamed (V).
2. Till ersättare i Social utskottet 1 utses Tony Marogi (SD) och Yvonne Käll
(M). Den tredje platsen som ersättare reserveras för socialdemokraterna då
platsen är tillfälligt vakant.
3. Till ordinarie ledamöter i Sociala utskottet 2 utses Carina Toro Hartman (S)
som ordförande, Anders Berg (C) som vice ordförande, Lars-Göran Hallenius
(S), Ewa Leitzler (M) och David Larsson (SD).
4. Till ersättare i Sociala utskottet 2 utses Carina Johansson (L) och Louise
Ornell (V). Den tredje platsen som ersättare reserveras för
socialdemokraterna då platsen är tillfälligt vakant.
5. Till ordinarie ledamöter i Sociala utskottet 3 utses Carina Toro Hartman (S)
som ordförande, Sara Maxe (KD) som ordförande, Carl-Johan Wase (M) som
vice ordförande, Carola Johansson (S), Evariste Nkurikiye (S), Inger Ljung (C)
och Christer Johansson (L).
6. Till ersättare i Sociala utskottet 3 utses Hanna Rimmerfors (M), Britten
Uhlin (S) och Per Danielsson (KD).
Beslut

Socialnämnden beslutar
1. Till ordinarie ledamöter i Sociala utskott 1 utses Sara Maxe (KD) som
ordförande, Annika Tholster (C) som vice ordförande, Johan Gynnhammar
(S), Monika Skålberg (M) och Faisa Maxamed (V).
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2. Till ersättare i Social utskottet 1 utses Tony Marogi (SD) och Yvonne Käll
(M). Den tredje platsen som ersättare reserveras för socialdemokraterna då
platsen är tillfälligt vakant.
3. Till ordinarie ledamöter i Sociala utskottet 2 utses Carina Toro Hartman (S)
som ordförande, Anders Berg (C) som vice ordförande, Lars-Göran Hallenius
(S), Ewa Leitzler (M) och David Larsson (SD).
4. Till ersättare i Sociala utskottet 2 utses Carina Johansson (L) och Louise
Ornell (V). Den tredje platsen som ersättare reserveras för
socialdemokraterna då platsen är tillfälligt vakant.
5. Till ordinarie ledamöter i Sociala utskottet 3 utses Carina Toro Hartman (S)
som ordförande, Sara Maxe (KD) som ordförande, Carl-Johan Wase (M) som
vice ordförande, Carola Johansson (S), Evariste Nkurikiye (S), Inger Ljung (C)
och Christer Johansson (L).
6. Till ersättare i Sociala utskottet 3 utses Hanna Rimmerfors (M), Britten
Uhlin (S) och Per Danielsson (KD).

§ 5 Attestförteckning 2019
Ärendenummer: Sö 550/2018
Handläggare: Lena Segerberg
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.
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

- Tjänsteskrivelse till nämnd, 181211
- Attestförteckning 2019
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Attestanter vid ekonomiska transaktioner, elektronisk fakturahantering samt
Web vårdfaktura för 2019 utses enligt förslag.

5 (8)

ÖREBRO

Protokoll

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att besluta om förändringar av
attestuppdrag som sker under året.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 6 Delegationsordning
Ärendenummer: Sö 535/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Från och med 10 januari 2019 kommer Socialnämnd öster och Socialnämnd
väster att slås ihop till en nämnd. I samband med att nya nämnden tillträder ska
ny delegationsordning antas.
En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat
att delegera sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta
nämnden icke principiella beslut genom att överlåta dessa beslut till någon
annan.
Beslutsunderlag

- Delegationsordning,
- Tjänsteskrivelse till nämnd,
- Bilaga 1 - Kompletterande beslutanderätt
- Bilaga 2 - Utdrag från Vuxsams delegationsordning
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Den nya delegationsordningen antas.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 7 Beslut om utökning av förstärkt öppenvård unga
Ärendenummer: Sv 432/2018
Handläggare: Susanne Bergström, Urban Svensson
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Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har sedan mars 2015 bedrivit verksamhet med intensiva
öppenvårdsinsatser till ungdomar med avancerad social problematik och deras
föräldrar. Verksamheten arbetar med ungdomar där placering har planerats,
eller som har en ”institutionsnära” problematik och kan således ses som ett
alternativ till heldygnsvård i HVB hem eller köpt extern öppenvård.
Förvaltningens beräkningar visar att verksamheten vid full beläggning av rätt
målgrupp är kostnadseffektiv i förhållande till tillgängliga alternativ och att den
också innebär en möjlighet att hjälpa ungdomarna i deras naturlig närmiljö och
att utnyttja de resurser ungdomarnas nätverk besitter.
Verksamheten har kapacitet att ha totalt 20 ungdomar och deras familjer
aktuella samtidigt. Beläggningen har sedan starten legat nära eller över 100%
men anpassningar har behövt göras utifrån omsättning av personal.
Förvaltningen bedömer nu att det finns behov av/underlag till att erbjuda fler
ungdomar än verksamheten idag har kapacitet att ta emot insatsen och föreslår
därför att förstärkt öppenvård ungdom skall utökas med två ssg kurator.
Ärendet har samverkats 2019-01-08.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse till nämnd, 181121
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Förstärkt öppenvård unga inom Boende och behandlingsenheten unga utökas
med två ssg kurator och verksamheten skall därmed ha kapacitet att arbeta med
25 ungdomar och deras familjer vid full bemanning. Utökningen förväntas
finansieras genom minskad kostnad för externa köp.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 8 Anmälan av handlingar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäls handlingar som inkommit och som bedömts relevanta för
Socialnämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll, 180108 (ej justerat)
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Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 9 Förvaltningschefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Susanne Bergström informerar om Mini-Maria. Mer
information kommer på Socialnämndens sammanträde 17 januari 2019.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 10 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ingen information från ordförande.

§ 11 Personärenden
Ärendebeskrivning

Se separat sekretessprotokoll.
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