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Kristin Abrahamsson, sekreterare
Justerat den 25 september 2015

Elisabeth Karlsson Zuaw, ordförande

Christer Johansson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 september
2015.

§ 106 Val av justerare
Beslut
Socialnämnd väster beslutar utse Christer Johansson (FP) att justera dagens
protokoll med Jesper Räftegård (MP) som ersättare. Protokollet justeras den
25 september 2015.

§ 107 Ändringar och tillägg till ärendelistan
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Sju personärenden tillkommer: § S 236 (S7B), § S 238 (S8B), §§ S 258-S
262 (S29-S33).
Ett personärende utgår: S17.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att fastställa ärendelistan med förändringar
enligt ovan.

§ 108 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ann-Katrine Jondelius (M) anmäler jäv i tre sekretessärenden.
Josefine Pettersson (SD) anmäler jäv i ett sekretessärende.
Febro Oktay (KD) anmäler jäv i ett sekretessärende.
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta anmälan om jäv till protokollet.

§ 109 Information om upphandling av behandlingshem
m.m.
Ärendenummer: Sö 240/2015
Handläggare: Pia-Maria Johansson, Göran Gunnarsson
Ärendebeskrivning
Efter nämndernas önskemål kommer Göran Gunnarsson från
upphandlingskontoret och placeringssamordnare Pia-Maria Johansson från
socialkontoret till nämnden och informerar om upphandling av
behandlingshem och dylikt.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 110 Delår 2, 2015
Ärendenummer: Sv 189/2015
Handläggare: Marie Worge, Rolf Jonsson, Susanne Bergström, Urban
Svensson
Ärendebeskrivning
Resultatet efter delår 2 presenteras. Förvaltningen redovisar ett underskott
mot budget på sammanlagt åtta miljoner kronor varav Socialnämnd väster
står för 2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 2, 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Socialnämnd väster fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2015.
2. Socialnämnd väster 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 "Mini3

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.
Yrkande
Ann-Katrine Jondelius (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet.
Beslut
Socialnämnd väster 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 "MiniMaria".
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. Ann-Katrine Jondelius (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Deltar inte i beslutet
Ann-Katrine Jondelius (M) deltar inte i beslutet vad gäller beslutspunkterna
1-4.
Jesper Räftegård (MP) och Karin Linderoth (MP) deltar inte i beslutet vad
gäller beslutspunkterna 2 och 3. Christer Johansson (FP) deltar inte i
beslutet vad gäller beslutspunkterna 2 och 3 utan hänvisar till tidigare lagt
budgetförslag.
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§ 111 Uppdatering av Socialnämnd västers
delegationsordning
Ärendenummer: Sv 118/2014
Ärendebeskrivning
I nuvarande delegationsordning finns 6 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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2015.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att de föreslagna besluten förs in i
delegationsordningen.

§ 112 Anmälan av handlingar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Digitalt:
- Flyktingmottagande
- Minnesanteckningar från arbetsgruppen Samarbete, samordning och
planering kring anhöriginvandring/flyktingmottagning 2015-08-26
- Samverkansprotokoll 2015-08-18
- Inbjudan konferens 6 november
I pärmen:
- Beslut från IVO gällande ärende 8.7.4-12189/2015, sv 222/2015
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta anmälda handlingar till protokollet.

§ 113 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.
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 114 Ordförandens information
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om att det på Socialnämnd västers presidium
bestämdes att det kommer att vara en heldag i november för Socialnämnd
väster som handlar om ensamkommande barn.
Ordförande informerar om revisionsgranskningen av handläggningsrutiner
inom IFO.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 115 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 42/2015
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut augusti 2015 enligt SoL, LVU, LVM och FB.
Redovisning av Socialnämnd västers sociala utskotts protokoll 150814,
150821, 150828, 150904 och 150909.
Tjänstetillsättningar augusti 2015.
Attestförteckning 2015 vid manuell och elektronisk fakturering från 150901.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut tas till protokollet
2. Följande stickprov dras för redovisning på nämndsammanträdet i oktober:
socialsekreterare Eva-Marie Walters beslut den 21 augusti 2015 om bistånd
till öppenvårdsinsatser enligt 4 kap. 1 § SoL.

§ 116 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.
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