Ärendelista

Sö 445/2017

Socialnämnd öster
Datum:
2018-06-14
Klockan: 14:00 - 17:00
Plats:
Jätten, Ribbingsgatan 1-3
Ledamöter
John Johansson (S), ordförande
Sara Maxe (KD), 1:a vice ordförande
Carl-Johan Wase (M), 2:e vice ordförande
Carola Johansson (S)
Kjell Henriksson (S)
Britten Uhlin (S)
Anders Berg (C)
Monica Skålberg (M)
David Larsson (SD)
Lea Strandberg (MP)
Marika Westerberg (L)
Ersättare
Jeanette Derkaspar (S)
Agne Ericsson (KD)
Inger Ljung (C)
Louise Ornell (V)
Tomas Dahlberg (MP)
Ulla Angarano (M)
Erik Löfstedt (L)

Anmäl förhinder till nämndsekreterare Liliana Jackson
tfn. 21 42 51 eller på e-post: liliana.jackson@orebro.se
Gruppmöten
Gruppmöte måndagen den 11 juni på Ringgatan 32, majoriteten (S, C, KD
och V) kl 17.00 i Klacken våning 3, och oppositionen (M, L och MP) kl
16.00 i Sandalen våning 3.
Gruppmöten även kl 13.00 på sammanträdesdagen på socialkontoret;
majoriteten (S, C, KD och V) i Vanilj våning 3 och oppositionen (M, L och
MP) i Singoalla våning 2.
Välkommen!
John Johansson

1 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med socialnämnd öster 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.
6 sekretessärenden har tillkommit.

2 Protokollsjusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
NN (N) utses att justera dagens protokoll med NN (N) som ersättare.

3 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordföranden ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.

4 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.

5 Information om jämställdhetsordningen på kommunalt
HVB-hem
Handläggare: Gunilla Alm
Ärendebeskrivning
Föredragning från enhetschef Gunilla Alm och representant från ett av
kommunens HVB-boenden, om jämställdhetsordning och boendesituation
på HVB-hem. Detta efter att en fråga tidigare väckts på Socialnämnd östers
sammanträden.
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6 Örebro som teckenspråkshuvudstad
Ärendenummer: Sö 457/2017
Handläggare: Tommy Krångh
Ärendebeskrivning
Den 10 oktober 2017 tog Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och
tillväxt beslut om ett nytt styrdokument för Örebro kommuns arbete för
Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad.
Handlingsplanen är tänkt som ett strukturerat och målinriktat aktivt arbete
kring svenskt teckenspråk, där Örebro är en stad där teckenspråkiga
invånare ska uppleva att de får likvärdiga levnadsvillkor som övriga
invånare. Arbetet med att skapa likvärdiga villkor för teckenspråkiga i
Örebro kommun baseras på de strategiområden som kommunen arbetar
utifrån och de olika åtgärder som finns formulerade i handlingsplanen
ligger i linje med de mål som finns i Örebro kommuns övergripande
strategi och budget. Detta tillsammans med de mål som finns i
deklarationen för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad kan
sammanfattningsvis kan beskrivas i fyra olika punkter:
- Örebro kommun ska verka för att teckenspråk uppmärksammas internt i
kommunen och externt i samhället.
- Örebro kommun deltar i regionalt, nationellt och internationellt arbete för
att underlätta vardagen för teckenspråkiga medborgare.
- Genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser i de kommunala
verksamheterna för att öka kunskapen om teckenspråkiga medborgare och
för att säkerställa service på lika villkor.
- Förstärka den kommunala organisationen med språk- och
kulturkompetens.
Socialnämnderna ansvarar, liksom samtliga nämnder, för genomförandet
av tre aktiviteter i handlingsplanen:
- Utbildning riktad till politiker.
- Utbildningsinsatser inom MR-utbildningen riktade mot verksamheter som
möter teckenspråkiga medborgare.
- Medborgardialog - Vid medborgardialoger ska möjlighet till
teckenspråkstolk finnas.
Beslutsunderlag
- Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråks-huvudstad 20172019, 171010
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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7 Asyl-och flyktingmottagande inklusive
Ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström, Rolf Jonsson, Ingrid Rislund, Urban
Svensson
Ärendebeskrivning
Socialchef Susanne Bergström och controller Rolf Jonsson informerar
nämnden om den nuvarande situationen för ensamkommande barn och
unga.
Beslutsunderlag
- Verksamhetsuppföljning, kommer senare
- Migrationsverkets prognos maj 2018
- Minnesanteckningar från arbetsgruppen -Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning- 2018-05-16
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Verksamhetsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
hantering.

8 Ekonomisk rapport
Ärendenummer: Sö 25/2018
Handläggare: Lena Segerberg, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonom Lena Segerberg och Controller Rolf Jonsson och informerar om
det ekonomiska läget efter maj månad 2018.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk månadsrapport, 180607
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster

- Informationen tas till protokollet.
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9 Presentation av ekonomiska effekter utifrån
omprövningskravet
Ärendenummer: Sö 183/2018
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har ett omprövnings-/effektiviseringskrav på 4,5 mnkr
2018.
Totalt har förvaltningen lagt effektiviseringar på 7,1 mnkr för att hålla
budgetramarna. 4,7 mnkr väntas effektiviseras inom externa köp genom att
öka beläggningen inom egen regi och 2,4 mnkr ska sparas genom
minskade övriga kostnader i egen regi, till exempel gällande hyra av bilar
och advokatkostnader.
Uppföljning visar på effekter motsvarande 2,4 mnkr på helår.
Beslutsunderlag
-Uppföljning av omprövningskrav 2018
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster

- Informationen läggs till handlingarna.

10 Information om arbetsmängdsmätning
Ärendenummer: Sö 155/2018
Handläggare: Marie Worge, Lena Mantler, Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Socialsekreterares arbetsbelastning är en så väl nationellt som lokal aktuell
fråga. Idag kan Socialförvaltningen inte förmedla någon systematisk och
faktisk bild av belastningen. Genom åren har flera försök gjorts att mäta
och följa upp socialsekreterares arbetsbelastning. Samtliga försök har
avslutats utan att ha gett önskvärda möjligheter till en samstämmig och
systematisk bild.
Socialnämnderna har i Verksamhetsplan med budget 2017 och 2018
beslutat att ett test av en modell för arbetsmängdsmätning ska genomföras.
Förvaltningen har arbetat fram en modell som testats och justerats i mindre
skala i flera omgångar. Under v 25-27 2018 kommer ett första fullskaletest
genomföras.
Beslutsunderlag
- Arbetsmängdsmätning, interna resurser, 180323
- Test av arbetsmängdsmätning, myndighetsutövning, 180322
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.

11 Ej verkställda beslut, kvartal 1
Ärendenummer: Sö 152/2018
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 Socialnämnd Väster. Sammanställning till
nämnd avser första kvartalet 2018 (1-30 april).
Beslutsunderlag
- Rapport av icke verkställda beslut enligt SoL, 180430
- Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre
månader - kvartal 1, 2018, 180503
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.

12 Tillförordnad socialchef under sommaren
Ärendenummer: Sv 58/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Information om delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens
semester sommaren 2018. Förvaltningschef Susanne Bergström,
Socialförvaltningen, delegerar, i enlighet med kommunallagen 6 kap. 37 §
sin beslutanderätt enligt delegation för Socialnämnd väster respektive
Socialnämnd öster samt sin attesträtt enligt attestreglementet till följande
personer under nedan angivna tidsperioder:
Lena Mantler, Vc v. 28
Ann-Christine Olofsson, Ec v. 29, v 30
Eva Cading, Ec v. 31
Beslutsunderlag
- Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester
sommaren 2018, 180509
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingar.

13 Ny förvaltningslag - hänvisning i delegationsordningen
till de nya paragraferna
Ärendenummer: Sö 81/2014
Ärendebeskrivning
Den 1 juli i år träder en ny förvaltningslag (2017:900) i kraft. I och med
detta måste lagrum uppdateras i delegationsordningen.
I bilagda utdrag ur delegationsordningen är de aktuella justeringarna
markerade med gul överstrykning.
Beslutsunderlag
-Tjänsteskrivelse, 180104
- Utdrag ur delegationsordning
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar att anta de föreslagna justeringarna i
delegationsordningen.

14 Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)
- tillägg i delegationsordningen
Ärendenummer: Sö 81/2014
Ärendebeskrivning
Kommunens dataskyddsombud bedömer att nämnderna bör komplettera
sina delegationsordningar med ett eget ärende för att teckna PUB-avtal.
Detta då det i delegationsordningen uttryckligen bör framgå nämndernas
ansvar som personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling.
Förslaget är därför att det i delegationsordningen läggs till ett ärende om
rätt att teckna PUB-avtal med socialchef som delegat.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 180528
- Utdrag ur delegationsordning,
- Personuppgiftsbiträdesavtal,180518
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Att anta det föreslagna tillägget i delegationsordningen.
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15 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sö 27/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Socialförvaltningen handlingar som inkommit och
som bedömts relevanta för Socialnämnd öster att få kännedom om.
Beslutsunderlag
- Samverkansprotokoll-utkast, 18605 (handling kommer senare)
- Tillståndsutskottets protokoll, 180614 (handling kommer senare)
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.

16 Anmälan av delegationsbeslut samt stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 26/2018
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut för maj 2018:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU samt FB
- Hemvärnsprövningar
- Ordförandebeslut
- Attestkomplettering (handling kommer senare)
- Tjänstetillsättningar
- Utlämnande av allmän handling
- Överflytt av ärende
Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde. Redovisning
av stickprovsärende är framflyttat till nästkommande nämnd på grund av
förhinder från gruppledare.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut finns i pärm.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde
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17 Socialchefen informerar
Ärendenummer: Sö 43/2018
Handläggare: Susanne Bergström

18 Ordföranden informerar
Handläggare: Ordförande
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