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Robert Lindby, sekreterare
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Justerat den 23 juni 2016

Eva Eriksson, ordförande

Ann-Katrine Jondelius, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 juni 2016.

§ 79 Val av justerare
Ärendebeskrivning
Ann-Katrine Jondelius (M) föreslås justera dagens protokoll med Azita
Iranipour (L) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att utse Ann-Katrine Jondelius (M) att justera
dagens protokoll med Azita Iranipour (L) som ersättare.

§ 80 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Ärendebeskrivning
– Ärende 13 (§ 91) är felaktigt skrivet i ärendelistan vad gäller rubrik och
beslutsförslag. Rubriken ändras till "Kompletterande beslutanderätt" och
beslutsförslaget till "Socialnämnd väster beslutar att anta justeringen av
den kompletterande beslutanderätten"
– Azita Iranipour (L) anmäler en övrig fråga, ärende 18 b (§ 97)
– Personärendena S 28–S 31 (§§ S 136–S 139) tillkommer.

§ 81 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
– Christer Johansson (L) anmäler jäv i ärendena S 10–S 18 (§§ S 118–126)
– Febro Oktay (KD) anmäler jäv i ärendena S 21 (§ S 129) och S 31
(§ S 139)
– Lars-Göran Hallenius (S) anmäler jäv i ärende S 25 (§ S 133)
– Socialchef Susanne Bergström anmäler jäv i ärendena S 19–S 20
(§§ S 127–128).
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
- Socialnämnd väster beslutar att anmälan av jäv tas till protokollet.

2

§ 82 Ekonomisk rapport
Ärendenummer: Sv 24/2016
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Totalt redovisar socialnämnderna efter maj månad en prognos med ett
positivt ekonomiskt resultat på 2 500 tkr (tusen kronor) för hela 2016.
Socialnämnd öster redovisar en negativ budgetavvikelse med 4 500 tkr
medan Socialnämnd väster redovisar en positiv budgetavvikelse med 7 000
tkr. Mellan april och maj har den positiva budgetavvikelsen totalt
försämrats med 2 000 tkr. Försämringen är främst inom externa köp barn
inom Socialnämnd väster. Här ses också en kraftig ökning av antalet
pågående utredningar.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport, 2016-06-09
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
- Ekonomirapporten läggs till handlingarna.
Yrkande
Eva Eriksson (S) yrkar bifall till Socialförvaltningens förslag, med tillägget
att nämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att utreda orsaken till
volymökningen gällande barnärenden.
Proposition
Ordföranden Eva Eriksson (S) ställer Socialförvaltningens förslag, med
ovan yrkade tillägg, under proposition och finner att nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
1. Ekonomirapporten läggs till handlingarna.
2. Nämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att utreda orsaken till
volymökningen gällande barnärenden.

§ 83 Svar på fråga som rör ej verkställda beslut
Ärendenummer: Sv 150/2016
Handläggare: Ingrid Nyström
Ärendebeskrivning
Det uppkom en fråga vid Socialnämnd västers sammanträde den 19 maj
2016, § 71, under ärendet "Ej verkställda beslut, kvartal 1".
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Beslut kan vara verkställda eller avslutade, frågan är vad det innebär
att beslut har blivit avslutade utan att vara verkställda?
Rådgivande expert Ingrid Nyström informerar bl.a. om att beslut om
bistånd kan omprövas och nytt beslut fattas om det vid eller under
verkställighet visar sig att behovet väsentligt har förändrats.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 84 Medarbetarundersökningens resultat 2016
Ärendenummer: Sv 130/2016
Handläggare: Annika Sölveling
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Socialnämnd västers sammanträde den 16 juni 2016.

§ 85 Information om Riktlinjer för hantering av digitala
kommunikationsvägar
Ärendenummer: Sö 107/2016
Handläggare: Marie Karlsson
Ärendebeskrivning
Administrativ samordnare Marie Karlsson informerar om de framtagna
riktlinjerna för hantering av digitala kommunikationsvägar.
Dokumentet innehåller bland annat riktlinjer för hur socialtjänsten ska
hantera meddelanden som kommer in till myndigheten via digitala kanaler
och vilka kanaler som socialtjänsten själv kan använda sig av för att
kommunicera med allmänheten.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för hantering av digitala kommunikationsvägar, 2016-04-08
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 86 Information om Sociala investeringar där
Socialförvaltningen är involverad
Ärendenummer: Sö 171/2016
Handläggare: Marie Worge, Staffan Wikstedt
Ärendebeskrivning
Planerare Marie Worge och ekonom Staffan Wikstedt informerar om
sociala investeringar där Socialförvaltningen är involverad samt berättar
om hur processen ser ut.
Beslutsunderlag
Powerpoint-presentation: Sociala investeringar – förebyggande insatser för
ett minskat utanförskap i Örebro kommun
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 87 Information om Socialförvaltningens filial i Vivalla
Ärendenummer: Sv 38/2016
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning
Planerare Marie Worge informerar om nuläget gällande
Socialförvaltningens filial i Vivalla.
Beslutsunderlag
– Powerpoint-presentation: Socialkontoret i Vivalla
– Utvärderingsschema Socialförvaltningens filial i Vivalla, 2016-05-09
– Kommunikationsplan för Socialkontoret i Vivalla, 2016-06-08
– Projektplan, 2016-06-13
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 88 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 20162019
Ärendenummer: Sv 131/2016
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2015, § 290, om en
jämställdhets- och ickediskrimineringsplan (Ks 1312/2015). Planen ska
implementeras i samtliga Örebro kommuns förvaltningar.
Socialnämnd västers förtroendevalda kommer vid gruppmöten i september
2016 att diskutera prioriteringar av mål. Därefter tas ärendet upp i
nämndens presidium.
5

Beslutsunderlag
– Skrivelse: Uppföljning av Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan
2012–2015, 2015-11-17
– Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2016–2019, 2015-12-14
– Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2015-12-15, § 290
– Skrivelse till driftsnämnder, 2016-05-11
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra
uppdragen i jämställdhets- och ickediskrimineringsplanen.

§ 89 Boende för vuxna
Ärendenummer: Sö 179/2014
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Rapporten Boende för vuxna är slutprodukten av en utredning där
uppdraget från början var att utreda utökning och omstrukturering av
boendeplatser för att nå målet om högre kostnadseffektivitet och bättre
motsvara målgruppens behov av boendeplatser. I maj 2015 presenterades
en delrapport, som bl.a. sade att det finns underlag för att skapa ytterligare
ett nyktert stödboende för att på så sätt ställa om externa platser till egen
regi och på så sätt nå högre kostnadseffektivitet. Slutrapporten hanterar det
som vi under första delen av utredningen kunde identifiera som problem
för en effektiv process. Under den fortsatta delen av utredningen har
problembilderna utvecklats och ett antal förslag finns för att hantera dessa.
Utredningen har försökt hantera stor komplexitet. Samtliga förslag i kapitel
4 kräver vidare arbete i någon form, inte minst gäller det diskussion om
biståndshandläggningen. Det vidare utvecklingsarbetet kommer att ställa
krav på förvaltningsövergripande samarbete för att få till bättre processer.
Beslutsunderlag
– Delrapport, 2015-05-04, samt flödeskarta
– Slutrapport, 2016-05-30
– Tjänsteskrivelse, 2016-06-15
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Socialnämnd väster beslutar att ställa sig bakom Socialnämnd östers
beslut under förutsättning att Socialnämnd öster beslutar enligt
Socialförvaltningens förslag.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
6

§ 90 Ensamkommande barn och unga, nuläge och behov
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchef Susanne Bergström informerar om nuläget gällande
ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag
– Statistik – redovisning ensamkommande
– Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning", 2016-05-13 (Vux 364/2012)
– Dom från Kammarrätten i Göteborg, 2016-05-30 (Mål nr 5821-15)
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 91 Kompletterande beslutanderätt
Ärendenummer: Sv 118/2014
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Den kompletterande beslutanderätten för Socialnämnd väster behöver
justeras då Eva Eriksson som ny ordförande ska ersätta Elisabeth Karlsson
Zuaw.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-06-07
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
- Socialnämnd väster beslutar att anta justeringen av den kompletterande
beslutanderätten.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
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§ 92 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sv 37/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Skrivelser:
– Investeringsprogram Social välfärd, 2016-03-28
– Lokal- och bostadsplan 2017–2020 (Sov 223/2016)
– Tjänsteskrivelse: Investeringsprogram och lokal- och bostadsplan för
åren 2017–2020 samt revidering för år 2016, 2016-04-27 (Sov 223/2016)
– Protokollsutdrag från Programnämnd social välfärd, 2016-05-04, § 86
– Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2016-05-30
(Sv 87/2016)
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta anmälda handlingar till protokollet.

§ 93 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
- Socialchef Susanne Bergström tackar Socialnämnd väster för ett gott
samarbete, önskar en trevlig sommar och överlämnar blommor till
nämndens ordförande Eva Eriksson (S).
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
- Socialnämnd väster beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 94 Ordförandens information
Ärendebeskrivning
- Ordföranden Eva Eriksson (S) tackar Socialförvaltningen och dess
kompetenta personal för ett väl utfört arbete och önskar en trevlig sommar.
Hon säger att det är roligt och inspirerande att vara ordförande.
Eftersom socialtjänsten arbetar med utsatta människor är det särskilt viktigt
med ett gott bemötande och hög kvalitet i verksamheten.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
- Socialnämnd väster beslutar att ta informationen till protokollet.
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§ 95 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 35/2016
Ärendebeskrivning
– Delegationsbeslut maj 2016 enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) och föräldrabalken (FB)
– Socialnämnd västers sociala utskotts protokoll 2016-05-27, 2016-06-03
– Komplettering – Attestförteckning 2016 vid manuell och elektronisk
fakturering (Sv 304/2015)
– Rekryteringsärenden perioden 2016-05-01–2016-05-31
– Lex Sarah-ärenden, utredning och beslut,
perioden 2016-05-01–2016-05-31
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Nämnden vill ha en uppföljning av hur det går för en person där
Socialnämnd väster tagit beslut i ärende § S 53, 2016-04-14. Handläggare
av ärendet är Johan Bohlin, socialsekreterare.
3. Följande stickprov dras för redovisning vid nämndsammanträdet i
augusti 2016: Socialsekreterare Johanna Sjögrens beslut 2016-05-23 om att
inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL för en person född 0407.

§ 96 Anmälan av omedelbara beslut enligt den
kompletterande beslutanderätten (ordförandebeslut)
Ärendenummer: Sv 119/2016
Ärendebeskrivning
Beslut från maj 2016 redovisas i pärm vid nämndsammanträdet.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga anmälda beslut till handlingarna.

§ 97 Övrig fråga från Azita Iranipour (L) om
Socialförvaltningens rutiner för utredningssamtal med
barn
Ärendebeskrivning
Azita Iranipour (L) efterfrågar information om Socialförvaltningens rutiner
för utredningssamtal med barn.
9

Socialchef Susanne Bergström svarar att Socialförvaltningen återkommer
med information till nämnden under hösten.

§ 98 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.
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