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Pernilla Magnusson Stadsjurist
Anna Andersson Enhetschef
Christina Lundin Enhetschef
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Sophie Persson, sekreterare

Justerat den 1 november 2017

John Johansson, ordförande

Ulla Angarano, justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 november
2017.

§ 130 Protokollsjusterare
Handläggare: Ordföranden
Ärendebeskrivning
Ulla Angarano (M) föreslås att justera dagens protokoll med Monika
Skålberg (M) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
-Ulla Angarano (M) utses att justera dagens protokoll med Monika
Skålberg (M) som ersättare.

§ 131 Anmälan av övriga frågor och fastställande av
föredragningslista
Handläggare: Ordföranden
Ärendebeskrivning
Sedan kallelsen skickades ut har det tillkommit tre ärenden. Ärendena
läggs till föredragningslistan. Inga övriga frågor anmäls.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Tillkomna ärenden läggs till i föredragningslistan.
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§ 132 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordföranden
Ärendebeskrivning
Ordföranden ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
Sara Maxe (KD) anmäler jäv i ärendena § S 723 och § S 744
Inger Ljung (KD) anmäler jäv i ärende § S 752
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
-Anmält jäv tas till protokollet.

§ 133 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.

§ 134 Fråga om DNA
Handläggare: Ingrid Rislund, Pernilla Magnusson
Ärendebeskrivning
Frågan handlar om ensamkommande flyktingbarn vars föräldrar kommer
till Sverige. Vi hade ett ärende på Öster där en pappa kommit till Sverige
och det är bevisat med DNA att det är pappa. Ändå är han inte
vårdnadshavare.
Ingrid Rislund och Pernilla Magnusson föredrar ärendet.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 135 Ekonomisk rapport
Ärendenummer: Sö 5/2017
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Ekonom Maria Byrstrand informerar om det ekonomiska läget efter
september 2017.
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Resultatet har försämrats något jämfört med den prognos som togs upp i
delårsrapporten, men visar fortfarande på ett överskott på 5,3 miljoner
totalt.
Beläggningsgraden för ungdomsboenden och vuxenboenden är hög,
däremot har beläggningsgraden för öppenvård vuxna, stöd och struktur,
stadigt minskat sista tiden.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljn (ny version) sep 171019_.doc
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 136 Föredragning om socialkontor Vivalla
Handläggare: Anna Andersson, Lena Mantler
Ärendebeskrivning
Enhetschef Anna Andersson på socialkontor Vivalla och verksamhetschef
Lena Mantler berättar om verksamheten på Socialkontor Vivalla.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
-Informationen läggs till handlingarna.

§ 137 Team oxhagen
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Den 1 februari 2015 startade satsningen Team Oxhagen som en av tre
satsningar inom den sociala investeringen Partnerskap Varberga/Oxhagen.
Satsningens målsättning har varit att öka förutsättningarna för barnen och
deras föräldrar att få del av det stöd som de har rätt till, bidra till tidig
upptäckt av barns och familjers behov för att kunna sätta in lämpliga
insatser, samt möjliggöra trygga uppväxtvillkor för barnen i Oxhagen
genom att ge föräldrar adekvat stöd i sin föräldraroll och vägledning till
sysselsättning. Satsningen är baserad på ett tvärkompetensteam bestående
av specialpedagog, socionom och arbetsterapeut, samt del av studie- och
yrkesvägledare, med uppdrag att jobba riktat mot barnen och deras
föräldrar boende i området.
Trots de svårigheter som satsningen haft framstår det, utifrån
bostadsområdets karaktär och behov liksom de erfarenheter som satsningen
genererat, som angeläget att utvalda delar av satsningen fortsätter. En
implementering föreslås därför av de delar som visat sig varit verksamma
arbetsterapeutisk kompetens i barn- och elevhälsoteamen på förskolan
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Blåmesen och Hagaskolan, föräldrastödsutbildningar i Vägledande samspel
(ICDP) och en kurativ funktion för stöd och samhällsvägledning för
familjer i området. Därtill ses en neutral mötesplats i området behövas,
liksom organiserade aktiviteter för barn och föräldrar boende i Oxhagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Slutrapport Team Oxhagen.pdf
Slutrapport_Team_Oxhagen.pdf
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Socialnämnd öster ger socialförvaltningen i uppdrag att genomföra
implementering i ordinarie verksamhet i enlighet med förslaget i
slutrapporten.

§ 138 Handlingsplan mot våld i nära relationer
Ärendenummer: Sö 87/2017
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog i februari 2017 Handlingsplan mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Den övergripande
målsättningen i handlingsplanen är att arbetet mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck ska bidra till, och skapa förutsättningar
för, att Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla.
Arbetet ska utgå ifrån FN:s mänskliga rättigheter. Örebro kommuns
handlingsplan ligger i linje med den nationella strategin för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor. För att uppnå målet har sex utvecklingsområden
identifierats med tillhörande åtgärder. De identifierade
utvecklingsområdena är: insatser för utsatta, insatser för förövare,
information, främjande och förebyggande, kvalitetsarbete samt
samordning. I handlingsplanen tydliggörs vilka nämnder som ansvarar för
vilka åtgärder.
På dagens sammanträde berättar förvaltningen om planeringen och
genomförandet av åtgärder i enlighet med handlingsplanen och
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i ämnet.
Beslutsunderlag
- Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och
förtryck.docx
- Utdrag från Ks
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
-Informationen läggs till handlingarna.
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§ 139 Utveckling av arbetet mot våld i nära relation
Ärendenummer: Sö 160/2016
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Socialnämnderna är en av nyckelaktörerna i det kommunövergripande
arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Förutom handlingsplanen som antogs av Kommunstyrelsen i februari 2017,
har nämnderna att följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd,
SOSFS 2014:4, om våld i nära relationer.
Utifrån vad som föreskrivs av Socialstyrelsen och åtaganden enligt
handlingsplanen, har ett förslag tagits fram gällande målbild för
Socialförvaltningens arbete. Denna målbild kommer att vara grunden för
vilka steg förvaltningen behöver ta i utvecklandet av arbetet.
Beslutsunderlag
-Tjänsteskrivelse till nämnd.doc
-Målbild VINR.doc
-Sosfs 2014:4 Våld i nära relationer
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till socialnämnd öster:
1. Socialnämnd öster fastställer målbild för Socialförvaltningens arbete
mot våld i nära relationer.
2. Socialnämnd öster ställer sig bakom förvaltningens planering av det
fortsatta arbetet.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar att förslag till målbild för Socialförvaltningens
arbete mot våld i nära relationer ändras genom att stycket "Insatser till
våldsutövare" stryks.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut till beslutspunkt 1,
det vill säga bifall till Socialförvaltningens förslag respektive David
Larssons (SD) eget förslag till målbild.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnämnd
öster beslutar enligt Socialförvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden beslutspunkt 2 under proposition och
bifaller Socialförvaltningens förslag.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Socialnämnd öster fastställer målbild för Socialförvaltningens arbete
mot våld i nära relationer.
2. Socialnämnd öster ställer sig bakom förvaltningens planering av det
fortsatta arbetet.
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Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 1 med hänvisning till
eget yrkande.
Reservationen biläggs protokollet (bilaga 1).

§ 140 Rapport från Jämställdhetsdelegationen 2017
Ärendenummer: Sö 346/2017
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation har i uppdrag att verka för att
jämställdhetsperspektivet integreras i kommunkoncernens alla
ansvarsområden. För att sprida kunskap om sitt arbete och förbättra
kommunikationen med nämnderna kommer delegationen att delge en
rapport två gånger per år.
Socialnämnderna har fått frågor från Jämställdhetsdelegationen om
planering och genomförande av åtgärder enligt handlingsplanen mot våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Socialnämndernas
svar presenteras.
Beslutsunderlag
Rapport från Jämställdhetsdelegationen.doc
Tjänsteskrivelse svar jämställdhet
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Socialnämnd öster fastställer skrivelsen som svar och översänder det
till jämställdhetsdelegationen.

§ 141 Revisionens granskning av insatser för barn och
unga
Ärendenummer: Sö 151/2017
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av Stadsrevisionen granskat om socialnämnderna
har en tillfredsställande styrning och uppföljning av insatser för barn och
unga. Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag på svar rapporten.
Granskningen avser hela processen från anmälan till utredning och
verkställighet.
Senast den 31 oktober 2017 vill revisionen ha svar på vilka åtgärder som
socialnämnderna har för avsikt att vidta med anledning av revisionens
bedömning och vad som i övrigt framkommer i rapporten.
Beslutsunderlag
-Rapport granskning av insatser för barn och unga.pdf
-Tjänsteskrivelse till nämnd.doc
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Socialnämnd öster antar förvaltningens förslag till svar
på revisionsrapporten som sitt eget och översänder det till Stadsrevisionen.

§ 142 PUL-ombud
Ärendenummer: Sö 211/2012
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning
I personuppgiftslagen finns regler som den
personuppgiftsansvarige/myndigheten måste följa. Reglerna finns till för
att den enskildes personuppgifter ska behandlas bara om det är lagligt. Ett
personuppgiftsombud kan hjälpa den personuppgiftsansvarige att följa
lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Det minskar riskerna
för fel och därigenom skadeståndskrav och andra extra kostnader för den
personuppgiftsansvarige.
Bara fysiska personer kan vara personuppgiftsombud. Ombudet måste ha
en sådan ställning att arbetsuppgifterna kan utövas på ett självständigt sätt i
förhållande till arbetsgivaren så att hen kan påpeka fel och brister.
Då nuvarande personuppgiftsombud Ilina Losund avslutar sin anställning
hos Örebro kommun den 13 oktober 2017 behöver ett nytt ombud utses.
Förslaget är att utse nämndsekreterare Sophie Persson till
personuppgiftsombud för Socialnämnd öster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd.doc
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Nämndsekreterare, Sophie Persson, utses till personuppgiftsombud för
Socialnämnd öster.

§ 143 Asyl och flyktingmottagande inklusive
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Susanne Bergström informerar nämnden om den nuvarande situationen för
ensamkommande barn och unga.
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Beslutsunderlag
Verksamhetsuppföljning ensamkommande sept 2017.doc
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 144 Kurser och skrivelser
Handläggare: Susanne Bergström
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll.pdf (september)
Tillståndsutskottets protokoll 20170921.pdf
IVO-beslut 327.2017.pdf
IVO-beslut 327.2017 bilaga.pdf
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 145 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 15/2017
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen för tiden augusti
2017.
Ordförandebeslut september 2017
Attestkomplettering september 2017, Sö 430/2016.
Tjänstetillsättningar september 2017.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut finns i pärm.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde: socialsekreterare Anne-Mari Thurings beslut 2017-09-01
gällande 4 kap SoL bistånd öppenvård intern verksamhet för person född
7609.
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§ 146 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Susanne Bergström informerar om den aktuella situationen på socialkontor
Vivalla.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
-Informationen tas till protokollet.

§ 147 Ordföranden informerar
Handläggare: Ordföranden
Ärendebeskrivning
Ingen information
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