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Paragraf 144–164

Frans Flodin, sekreterare
Justerat den 22 oktober 2019.

Carina Toro Hartman (S), ordförande
Faisa Maxamed (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 oktober 2019.
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§ 144 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.
Personärenden har tillkommit: 13-20 (§§ 300-302 304-308)
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- dagordningen fastställs

§ 145 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Faisa Maxamed (V) föreslås att justera dagens protokoll med Argjira
Morina (M) som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Faisa Maxamed (V) utses att justera dagens protokoll med Argjira Morina (M)
som ersättare.

§ 146 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens sammanträde.
- Carina Toro Hartman (S) anmäler jäv i personärendena: § 190
- Sara Maxe (KD) anmäler jäv i personärendena: § 190
- Faisa Maxamed (V) anmäler jäv i personärendena: § 190
- David Larsson (SD) anmäler jäv i personärendena: § 190
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- Britten Uhlin (S) anmäler jäv i personärendena: § 190
- Inger Ljung (C) anmäler jäv i personärende: § 308
Beslut

Socialnämnden beslutar
- anmälan av jäv tas till protokollet

§ 147 Presentation av socialförvaltningens verksamhet
område: mottagning jour, CMV (centrum mot våld) och
Barnahus
Handläggare: Ingela Widner, Cedric Andersson , Monica Boström
Ärendebeskrivning

Enhetscheferna Ingela Widner, Monica Boström och Cedric Andersson
presenterar socialförvaltningens område: mottagning jour, Centrum mot Våld
och Barnahus.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- informationen läggs till handlingarna
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 148 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Soc 26/2019
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Ekonom Lena Segerberg informerar nämnden om den ekonomiska
månadsrapporten för föregående månad September.
Beslutsunderlag

- rapport, 2019-10-03
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:
- informationen läggs till handlingarna
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Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 149 Ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Soc 27/2019
Handläggare: Urban Svensson, Lena Mantler
Ärendebeskrivning

Socialchef Susanne Bergström informerar nämnden om den nuvarande
situationen för ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag

- Verksamhetsuppföljning, 2019-10-02
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 150 Tillägg i Socialnämndens delegationsordning
Ärendenummer: Soc 37/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Kommunjurist Pernilla Magnusson har skrivit förslag på tillägg i
Socialnämndens delegationsordning.
1. Förlängning av handläggningstid vid begäran om registerutdrag enligt
dataskyddsförordningen:
Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige, Socialnämnden,
få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller
på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.
Socialnämnden ska på begäran utan onödigt dröjsmål, men senast en månad
efter att ha mottagit begäran, tillhandahålla den registrerade information om
förekomst. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader.
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- Förslaget är att förvaltningschefen ges delegation att fatta beslut om
förlängning av handläggningstid vid begäran om registerutdrag enligt
dataskyddsförordningen.
2. Närvaro vid utskottens sammanträden:
Enhetscheferna för myndighetsutövning föreslås ha närvarorätt vid utskottens
sammanträden. Detta för att vid behov klarlägga eventuella
handläggningsfrågor i ärendena.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2019-09-03
- Underlag för protokollsparagraf, 2019-09-03
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- De föreslagna tilläggen i delegationsordningen antas.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 151 Information om remiss- Hållbarhetsprogram
Ärendenummer: Soc 1108/2019
Handläggare: Hanna Ryman
Ärendebeskrivning

Örebro kommun sätter nu långsiktiga mål för en hållbar samhällsutveckling. Vi
ska bidra till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, och vi behöver ha en
plan för genomförandet. Hållbarhetsprogrammet kommer att fastslå den
politiska viljeinriktningen samt uttrycka värdegrund och önskvärd utveckling av
verksamheten inom Örebro kommun. För att nå målen behöver vi samarbeta
och samverka med näringslivet, civila samhället och andra offentliga aktörer.
De utmaningar vi står inför i Örebro och globalt är världens utmaningar, som om vi hjälps åt - kan vara världens möjlighet.
Remissen ska besvaras senast den 31 december.
Beslutsunderlag

- Missiv, 2019-09-18
- Remissversion, 2019-09-18
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- informationen läggs till handlingarna
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Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 152 Remiss- Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap
Ärendenummer: Soc 1033/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling har ett förslag
till Riktlinjer IOP tagits fram, vilket nu sänds ut på remiss. Förslaget har
skrivits fram av en arbetsgrupp med representation från
upphandlingsavdelningen, juridikenheten, socialförvaltningen, förvaltningen
för utbildning, försörjning och arbete, kommunstyrelseförvaltningen och
Partnerskap Örebro.
Ska svaras på innan den 29 november.
Beslutsunderlag

- Remiss, 2019-05-27
- Remissversion riktlinjer IOP, 2019-08-27
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden:
- informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 153 Remiss- Klimatanpassningsplan Örebro kommun
Ärendenummer: Soc 935/2019
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har sänt ut en remiss av klimatanpassningsplan för Örebro
kommun.
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Syftet med en plan för klimatanpassning är att förebygga störningar av
möjligheten att utföra de kommunala eller andra viktiga samhällstjänster på
grund av väderhändelser eller förändrat klimat.
Socialförvaltningen har tagit fram ett remissvar åt Socialnämnden.
Beslutsunderlag

- Socialförvaltningens remissvar, 2019-09-25
- Socialnämndens remissvar, 2019-09-27
- Följebrev
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Remissvaret antas och överlämnas till Kommunstyrelsen
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 154 Remiss- förslag till reviderad Överenskommelse om
samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen
Ärendenummer: Soc 832/2019
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling och Samverkansrådet i
Örebro har tagit fram en ny uppdaterad version av "Överenskommelse om
samverkan i Örebro mellan det civila samhället och kommunen"
Socialnämndens ordförande Carina Toro Hartman har tagit fram ett
remissvar.
Beslutsunderlag

- Missiv, 2019-05-07
- Remissversion av reviderad överenskommelse, 2019-05-02
- Socialnämndens remissvar, 2019-09-18
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Socialnämndens remissvar antas som yttrande för översändelse till
Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling och Samverkansrådet i
Örebro.
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§ 155 Remiss- förslag till allmänna råd om handläggning
av ärenden som gäller unga lagöverträdare
Ärendenummer: Soc 901/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Socialchef Susanne Bergström informerar nämnden om Socialförvaltningens
remissvar avseende av förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden
som gäller unga lagöverträdare.
Beslutsunderlag

- Missiv, 2019-08-13
- Författningssamling
- Socialförvaltningens svar, 2019-10-01
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:
- informationen läggs till handlingarna
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 156 Information om samverkansavtal Maria Ungdom
Örebro
Ärendenummer: Soc 729/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har den 5 september 2019 beslutat att godkänna
samverkansavtalet mellan Region Örebro län och Örebro kommun
avseende Maria ungdom.
Arbetet med att fördjupa samverkan för unga personer med alkohol och/eller
drogproblematik har pågått under flera år mellan Örebro kommun och Region
Örebro län. Utgångspunkter är det lagstadgade gemensamma ansvaret och det
identifierade behovet av en ny integrerad, öppen, specialiserad mottagning med
god tillgänglighet för att möte målgruppens behov. Huvudmännens avsikt och
åtagande konkretiseras i föreliggande förslag till samverkansavtal om Maria
Ungdom Örebro
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Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse till SoV, 2019-04-24
- protokollsutdrag från Social välfärd, 2019-09-05
- Samverkansavtal, 2019-07-05
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 157 Rapport- Arbetsmängdsmätning
Ärendenummer: Soc 84/2019
Handläggare: Marie Worge, Urban Svensson, Lena Mantler
Ärendebeskrivning

Arbetsgrupper med gruppledare för öppenvårdsgrupperna respektive
myndighetsutövande enheter har sedan 2017 arbetat för att ta fram en modell
för arbetsmängdsmätning. Framtagen modell har testats och justerats i flera
omgångar.
Beslutsunderlag

- Beslutsunderlag, 2019-08-19
- Tjänsteskrivelse, 2019-06-20
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Socialnämnden tar rapporten om Socialförvaltningens modell för
arbetsmängdsmätning till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag
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§ 158 Utformning av härbärgesverksamhet samt förändrad
inriktning av stödboende Hjorten
Ärendenummer: Soc 889/2019
Handläggare: Therese Östling, Urban Svensson
Ärendebeskrivning

Ett förslag har tagits fram för utformning av härbärgesverksamhet samt idé till
förändrad inriktning av boende för målgruppen vuxna personer med
problematik kopplad till missbruk, psykiska problem och/eller hemlöshet.
Bakgrunden är att Socialförvaltningen upplever ett stort behov av ett nytt
synsätt och angreppssätt gällande målgrupperna som befinner sig i dessa
verksamheter. Förändringarna görs framförallt för att öka chanserna för
målgruppen att nå ett liv i nykterhet och att komma vidare till ett bättre ordnat
boende.
Ärendet tas upp på novembernämnden för beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-10-01
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 159 Ej verkställda beslut, kvartal 2, 2019
Ärendenummer: Soc 699/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte blivit verkställda inom tre (3)
månader, eller haft ett uppehåll i verkställigheten mer än tre månader ska
rapporteras till IVO. Efter rapportering till IVO ska en sammanställning göras
till Socialnämnden.
Sammanställning till nämnd avser andra kvartalet 2019.
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Beslutsunderlag

- Ej verkställda beslut kvartal 2 2019
- Statistikrapport kv 2 2019 SoL och LSS
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 160 Information om Dialogmötet mellan presidiet och
stadsrevisionen
Ärendenummer: Soc 833/2019
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Socialnämndens ordförande Carina Toro Hartman informerar nämnden om
dialogmötet mellan presidiet och stadsrevisionen den 8 oktober 2019.
Politikerna i Socialnämndens presidium utgör referensgrupp för tillsyn av
internkontroll. De hålls informerade och är delaktiga under året genom att
exempelvis bestämma avgränsning för riskanalys och gör medskick till
analystillfället. Ett tillsynsteam genomför riskanalyser och tillsyn. Förvaltningen
använder kommunens modell för riskanalys. De risker som framkommer
hanteras på olika sätt. En del av dem görs till tillsynsområden i kommande
tillsynsplan, medan andra hanteras genom åtgärder som sedan följs upp av
ledningsgruppen året efter. Vid det uppföljningstillfället följs även de åtgärder
som bestämdes i tillsynsrapporten upp. Uppföljningen redovisas sedan i
tillsynsrapporten som hanteras av Socialnämnden.
Beslutsunderlag

- Svar på frågor inför dialogmöte
- Specifika frågor till Socialnämnden
- Generella frågor till Socialnämnden
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
- informationen läggs till handlingarna
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§ 161 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Soc 29/2019
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för september 2019:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Avtal
- Hemvärnsprövning
- Sammanställning av utredning och beslut gällande Lex Sarah
- Attestförteckning
- Utlämnande av allmän handling
- Begäran om yttrande från IVO
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från, 190926, 191003,
Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från W3D3.
- Attestförteckning, handlingen kommer senare
- Delegationsbeslut innehållande sekretess finns i pärm.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde:
Fanny Milstams beslut gällande SoL BoU öppenvård 4 kap, fattat den 2
oktober 2019.
Beslut

Socialnämndens beslut:
- enligt förvaltningens förslag
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§ 162 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Soc 28/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

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

- Samverkansprotokoll, 2019-09-10
- Kontaktuppgifter till Socialnämndens nämndsekreterare
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 163 Förvaltningschefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Susanne Bergström informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag.
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§ 164 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande informerar nämnden relevant information om vad som hänt sedan
förra sammanträdet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- informationen läggs till handlingarna.
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