Sv 297/2015

Protokoll

Socialnämnd väster
2016-08-25
Datum:
Klockan: 8:45 - 11:30
Plats:
Ribbingsgatan1-3, Jätten
Närvarande ledamöter
Eva Eriksson (S)
Evariste Nkurikiye (S)
Inger Larsson (S)
Lars-Göran Hallenius (S)
Owe Ranebäck (KD)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Josefin Pettersson (SD)
Jesper Räftegård (MP)
Tjänstgörande ersättare
Christer Johansson (L)
Marianne Hamp (M)
Annika Hentilä (C)

Ersätter Azita Iranipour (L)
Ersätter Ewa Leitzler (M)
Ersätter Jimmy Nordengren (C)

Närvarande ersättare
Febro Oktay (KD)
Övriga
Susanne Bergström Socialchef
Rolf Jonsson Ekonom
Marie Hillius Ekonom
Marie Worge Planerare
Annika Sölveling Personalstrateg
Renée Andersson Planerare
Kim Ivarsson Nämndadministratör

Paragraf 85-104

Kim Ivarsson, sekreterare
Justerat den 2 september 2016
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Eva Eriksson, ordförande

Christer Johansson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 augusti 2016.

§ 85 Val av justerare
Ärendebeskrivning
Christer Johansson (L) föreslås justera dagens protokoll med Marianne
Hamp (M) som ersättare.
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
Christer Johansson (L) utses att justera dagens protokoll med Marianne
Hamp (M) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
Christer Johansson (L) utses att justera dagens protokoll med Marianne
Hamp (M) som ersättare.

§ 86 Ändringar och tillägg till ärendelistan samt övriga
frågor
Ärendebeskrivning
Personärende S12 (§ 178) tillkommer.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att fastställa ärendelistan.
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§ 87 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Febro Oktay (KD) utgår i personärenden S 4-6 (§§ 170-172).
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta anmälan om jäv till protokollet

§ 88 Utredning om orsakerna till ökningen av antal
barnärenden
Ärendenummer: Sv 183/2016
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning
Vid socialnämndens junisammanträde fick förvaltningen i uppdrag att
utreda orsakerna till ökningen av antalet barnärenden.
Förvaltningen har gjort en inledande utredning av detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-08-19
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till och behov av
resurser för att kunna möta behoven hos barn som idag placeras i HVB.
2. Förvaltningen får i uppdrag att föreslå utvecklingsinsatser för att
motverka barns byte av familj under jourplaceringsperiod.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till och behov av
resurser för att kunna möta behoven hos barn som idag placeras i HVB.
2. Förvaltningen får i uppdrag att föreslå utvecklingsinsatser för att
motverka barns byte av familj under jourplaceringsperiod.
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§ 89 Ombudgetering inom Socialnämnd väster
Ärendenummer: Sv 248/2015
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
I syfte att uppnå en mer rättvis budget 2016 utifrån verkliga förhållanden,
samt för att få bättre ingångsvärden inför budget 2017 föreslås
Socialnämnd väster besluta om en ombudgetering.
Bakgrunden till detta är den stora skillnaden i budgetavvikelse mellan
Socialnämnd väster och Socialnämnd öster. I samband med delårsrapport 1
hade Socialnämnd väster en positiv budgetavvikelse med totalt 9 800 tkr
medan Socialnämnd öster hade en negativ budgetavvikelse med totalt
5 300 tkr.
Programnämnd social välfärd har därför beslutat att justera budgetramarna
med 5 300 tkr från Socialnämnd väster till Socialnämnd öster. Total budget
för Socialnämnd väster blir då 302 226 tkr.
För att finansiera detta föreslår förvaltningen att budget för institutionsvård
unga minskas med motsvarande belopp. Den positiva budgetavvikelsen för
externa vård- och behandlingskostnader unga enligt delårsrapport 1
minskar då från 7 500 tkr till 2 200 tkr.
Förvaltningen föreslår även en ombudgetering av hela planeringsreserven,
2 650 tkr, till personligt stöd/öppenvård barn. Den negativa
budgetavvikelsen för externa vård- och behandlingskostnader barn enligt
delårsrapport 1 minskar då från 3 000 tkr till 350 tkr.
Effekten av ovanstående förslag är att
- Den positiva budgetavvikelsen totalt enligt delårsrapport 1 minskar från
9 800 tkr till 4 500 tkr.
- Den positiva budgetavvikelsen för externa vård- och
behandlingskostnader totalt enligt delårsrapport 1 minskar från 4 500 tkr
till 1 850 tkr.
- Planeringsreserven blir noll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-07-25
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Budgeten för institutionsvård unga minskas med 5 300 tkr
2. Budgeten för personligt stöd/öppenvård barn ökas med 2 650
tkr
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3. Budgeten för planeringsreserven minskas med 2 650 tkr
Nämndens behandling
Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Budgeten för institutionsvård unga minskas med 5 300 tkr
2. Budgeten för personligt stöd/öppenvård barn ökas med 2 650
tkr
3. Budgeten för planeringsreserven minskas med 2 650 tkr
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig genom en skriftligt inlämnad
reservation (bifogas).

§ 90 Ekonomirapport efter juli
Ärendenummer: Sv 24/2016
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport efter juli månad.
Totalt redovisar socialnämnderna efter juli månad en prognos med ett
positivt ekonomiskt resultat med 2 000 tkr för hela 2016.
Socialnämnd väster redovisar en negativ budgetavvikelse med 1 000 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter juli
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Rapporten läggs till handlingarna
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§ 91 Information om remisserna "Ett nytt
ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande
barn och unga" Ändringar i fråga om sysselsättning för
asylsökande och kommunplacering av ensamkommande
barn
Ärendenummer: Sö 254/2016
Handläggare: Marie Worge, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Information till Socialnämnd väster presidium. Socialförvaltningen har av
kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att skriva förslag på yttrande
till kommunstyrelsen som i sin tur ska yttra sig gällande de två remisserna i
rubriken.
Beslutsunderlag
Remiss samt remissyttrande - Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn unga.
Remiss samt remissyttrande - Ändringar i fråga om sysselsättning för
asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar lägga informationen om remisserna till
handlingarna
Beslut
Socialnämnd väster beslutar lägga informationen om remisserna till
handlingarna

§ 92 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
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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§ 93 Ej verkställda beslut kvartal 2, 2016
Ärendenummer: Sv 175/2016
Ärendebeskrivning
En rapporteringsskyldighet för ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) infördes den 1 juli 2006.
Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i verksamheterna vård och
omsorg, socialtjänst och stöd till funktionshindrade. Totalt rapporterade
socialnämnderna 31 beslut, som inte verkställts inom tre månader från
beslutet, under kvartal 2:2016, vilket är ett färre än efter kvartal 1:2016.
Socialnämnd väster svarar för 19 av besluten. 11 beslut har verkställts,
eller avslutats, under rapporteringsperioden. 10 beslut rör
kontaktperson/familj där fem har verkställts. Tre beslut om boende där
inget har verkställts. Väntetiderna har varit under fem månader på
öppenvården och den som fått vänta längst är en person som fått vänta 20,5
månader på en kontaktfamilj.
Beslutsunderlag
- Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre
månader - kvartal 2, 2016
- Socialnämnderna kvartal 2, 2016
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar lägga rapporten om ej verkställda beslut till
handlingarna
Beslut
Socialnämnd väster beslutar lägga rapporten om ej verkställda beslut till
handlingarna

§ 94 Remiss - Handlingsplan mot våld i nära relationer. Ks
632/2016
Ärendenummer: Sv 135/2016
Handläggare: Renee Andersson
Ärendebeskrivning
Socialnämnderna har fått Handlingsplan mot våld i nära relation på remiss.
Sista svarsdag på remissen är egentligen den 15 oktober, men
socialnämnderna har fått remisstiden förlängd så att ärendet hinner att tas
upp på nämndsammanträdet i oktober. Den 25 augusti får nämnderna
information om handlingsplanen, den 22 september återkommer det som
ett beredningsärende och den 20 oktober blir det ett beslutsärende. En
arbetsgrupp bestående av chefer som representerar både de
myndighetsutövande och utförande enheterna kommer att arbeta fram ett
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förslag på remissvar. Samtliga nämndledamöter har fått handlingsplanen
utskickad via e-post redan i juni, då det är ett omfattande material i en
viktig fråga och för att nämndledamöterna ska kunna ha möjlighet att bidra
till remissvaret. En parlamentarisk styrgrupp hanterar alla remissvar innan
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen.
Handlingsplanen mot våld i nära relationer ska gälla för alla verksamheter
inom Örebro kommun, inklusive de kommunala bolagen.
För att förstå handlingsplanens upplägg och de sex utvecklingsområdena,
behöver man vara insatt i sårbarhetsfaktorerna och föreskrifterna från
Socialstyrelsen. Så det är viktigt att läsa kunskapsöversikten i bilaga 1.
Handlingsplanen har en Övergripande målsättning:
"Örebro kommun är en trygg och säker kommun för alla. I enlighet med
fjärde jämställdhetspolitiska målet har det könsbaserade våldet upphört."
Planen har sex utvecklingsområden med prioriterade områden:
1. Insatser för utsatta
2. Insatser för förövare
3. Information
4. Främjande & Förebyggande
5. Kvalitetsarbete
6. Samordning
För vart och ett av dessa områden finns mål och förslag på åtgärder och
utsedda ansvariga nämnder.
Beslutsunderlag
Handlingsplan
Följebrev
Remiss
Powerpointpresentationen
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Informationen tas till protokollet
2. Följande två representanter, en från majoriteten och en från
oppositionen, utses till att deltaga i arbetsgruppen som skriver yttrandet till
nämnden:
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Informationen tas till protokollet
2. Två representanter, en från majoriteten och en från oppositionen ska
utses till att deltaga i arbetsgruppen som skriver yttrandet till nämnden.
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§ 95 Remiss av strategi och handlingsplan för en giftfri
miljö samt hållbart byggande.
Ärendenummer: Sv 134/2016
Handläggare: Marie Hillius
Ärendebeskrivning
Socialnämnderna ombeds att senast den 12 oktober lämna synpunkter på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag på strategi och handlingsplan för en
giftfri miljö samt hållbart byggande. Strategin har fyra olika målområden:
- Giftfri upphandling
- Giftfri barnomsorg och skola
- Kemiska produkter
- Hållbart byggande
Målansvariga har utsetts för vart och ett av nämnda områden.
Tyngdpunkten av målen gäller för andra verksamheter än de som
socialnämnderna ansvarar för, även om socialnämnderna delvis berörs
direkt eller indirekt av vissa mål. Samtliga nämnder är exempelvis
målansvariga för målområdet Kemiska produkter.
Beslutsunderlag
Missiv
Remiss
Handlingsplan
Strategi
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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§ 96 Sociala investeringar - Utomhuspedagogikens
inverkan på lärande
Ärendenummer: Sv 157/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Information om den sociala investeringen - Utomhuspedagogikens
inverkan på lärande- där Socialnämnderna är delfinansiärer.
Beslutsunderlag
Ansökan
KS beslut
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 97 Remiss detaljplan Längbro
Ärendenummer: Sv 174/2016
Ärendebeskrivning
Förslaget till detaljplan har skickats för kännedom och eventuellt yttrande
till berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen samt till
kommunala insatser, myndigheter och övriga berörda.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel, skola
och förskola på tidigare oexploaterad mark. Planen utgår från det
framtagna utvecklingsförslaget för området mellan Björkhaga, Mellringe
och Västra Runnaby.
Senast den 1 september 2016 ska yttrande och/eller protokollsutdrag vara
Stadsbyggnad tillhanda.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning 2016-06-21
Förslag till yttrande till Byggnadsnämnden
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
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- Förslag till yttrande antas
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Förslag till yttrande antas

§ 98 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sv 37/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp 2016-08-11
Beslut
Socialnämnd väster lägger anmäld skrivelse till handlingarna.

§ 99 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 35/2016
Ärendebeskrivning
- Delegationsbeslut juni-juli 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 2016-07-01, 2016-07-08,
2016-07-15, 2016-07-22, 2016-07-26, 2016-07-29
- Komplettering - Attestförteckning 2016 vid manuell och elektronisk
fakturering (Sv 304/2015)
- Rekryteringsärenden perioden 2016-06-01-2016-07-31
- Lex Sarah-ärenden, utredning och beslut, perioden 2016-06-01-2016-0731
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
2. Följande stickprov dras att redovisas vid nästkommande
nämndsammanträde: Socialsekreterare Jasminka Sauerborns beslut 201606-23 om att inleda utredning enligt FR FB till domstol 6:19 3 st för en
person född 0910.
Beslut
11

Socialnämnd väster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
2. Följande stickprov dras att redovisas vid nästkommande
nämndsammanträde: Socialsekreterare Jasminka Sauerborns beslut 201606-23 om att inleda utredning enligt FR FB till domstol 6:19 3 st för en
person född 0910.

§ 100 Anmälan av omedelbara beslut enligt den
kompletterande beslutanderätten (ordförandebeslut)
Ärendenummer: Sv 119/2016
Ärendebeskrivning
Beslut från juni-juli 2016 redovisas i pärm vid nämndsammanträdet.
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Anmälda beslut läggs till handlingarna
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Anmälda beslut läggs till handlingarna

§ 101 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar om hur sommaren varit i Örebro ur ett
socialtjänstperspektiv där positiva inslag har varit de lyckade insatser som
gjorts för skapa en tryggare miljö inom vissa områden.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 102 Ordförandens information
Handläggare: Eva Eriksson
Ärendebeskrivning
Ordförande instämde i socialchefens analys att de insatser som gjorts för en
tryggare miljö varit lyckade. Hon berörde också det bekymmersamma
världsläget med terroristattacker i Europa som varit under sommaren men
att trots detta så är världen säkrare i dag än på länge, men att vi upplever en
ökad otrygghet på grund av all den information vi får genom social media
och annan nyhetsrapportering.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 103 Medarbetarenkät 2016 Zondera
Ärendenummer: Sv 130/2016
Handläggare: Annika Sölveling
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns personal har fått svara på en medarbetarenkät,
personalstrateg Annika Sölveling presenterar resultatet för Socialnämnd
väster.
Beslutsunderlag
- Powerpointpresentation
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar lägga redovisningen till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

§ 104 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.
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