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Carina Engback, sekreterare
Justerat den 15 december 2016
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Eva Eriksson, ordförande

Ann-Katrine Jondelius (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 december
2016.

§ 157 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Ann-Katrine Jondelius (M) utses att justera dagens protokoll
med Christer Johansson (L) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att utse Ann-Katrine Jondelius (M) att
omedelbart justera dagens protokoll med Christer Johansson (KD) som
ersättare.

§ 158 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Socialnämnd väster 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/frågor till
dagordningen.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att fastställa ärendelistan.
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§ 159 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden. Ingen
ledamot anmäler jäv
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Anmälan läggs till handlingarna

§ 160 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Sv 24/2016
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Information.
Ekonom Rolf Jonsson redogör för den ekonomiska rapporten efter
november. Totalt redovisar socialnämnderna efter oktober månad en
prognos med ett positivt ekonomiskt resultat med 9 000 tkr för hela 2016.
Socialnämnd väster redovisar en positiv budgetavvikelse med 5 000 tkr.
Mellan oktober och november har den positiva budgetavvikelsen
förbättrats totalt med 1 000 tkr. Den främsta förklaringen till förbättringen
är något färre placerade personer i genomsnitt per dygn än tidigare.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport efter november
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Informationen om det ekonomiska läget efter november läggs till
handlingarna.
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§ 161 Socialnämnd västers attestförteckning för 2017
Ärendenummer: Sv 319/2016
Ärendebeskrivning
I kommunens attestreglemente regleras ansvar och rutiner för den interna
kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett helhetsansvar för
den interna kontrollen inom sin förvaltning och ska inför varje år utse
attestanter av ekonomiska transaktioner.
I ett tillägg till befintlig riktlinje för tillämpning av attestreglementet för
Örebro kommun regleras de attestregler som gäller vid elektronisk
hantering av leverantörsfakturor.
Nämnden ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda
attestanter.
Beslutsunderlag
Socialnämnd västers attestförteckning 2017
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Attestanter vid ekonomiska transaktioner, elektronisk fakturahantering
samt Web vårdfaktura för 2017 utses enligt förslag.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att besluta om förändringar av
attestuppdrag som sker under året.

§ 162 Beslut om sifferbudget 2017
Ärendenummer: Sv 223/2016
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Beslut.
Beslut om Socialnämnd västers sifferbudget 2017, en verksamhetsplan
med budget kommer att presenteras i januari 2017.
Budgeten har samverkats med de fackliga organisationerna. Vision och
SACO samverkar i enighet och Kommunal är oenig med arbetsgivaren.
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Beslutsunderlag
Socialnämnd västers sifferbudget 2017
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Socialnämnden fastställer 2017 års sifferbudget.

2. Förvaltningen får i uppdrag att presentera en verksamhetsplan med
budget 2017 på januarinämnden 2017.

3. Socialnämnd väster begär att programnämnd Social välfärd justerar
ramarna för driftbudgeten med 11 204 tkr från Socialnämnd öster till
Socialnämnd väster.
Nämndens behandling
Miljöpartiet och Liberalerna avstår från att delta i beslutet.
Yrkande
Moderaterna yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslagsbeslut och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Socialnämnden fastställer 2017 års sifferbudget.

2. Förvaltningen får i uppdrag att presentera en verksamhetsplan med
budget 2017 på januarinämnden 2017.

3. Socialnämnd väster begär att programnämnd Social välfärd justerar
ramarna för driftbudgeten med 11 204 tkr från Socialnämnd öster till
Socialnämnd väster.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig moderaterna till förmån för eget budgetförslag
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§ 163 Tillsyn av internkontroll 2016 - Rapport
Ärendenummer: Sv 181/2015
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Beslut.
Under 2016 har förvaltningen fortsatt de arbete som inleddes 2015 för att
på olika sätt förbättra socialnämndernas samlade system för internkontroll.
Sammantaget görs bedömningen att nämndens samlade system för intern
kontroll är på medelhög grad av kontroll. Det finns goda möjligheter att
uppnå en nivå av systematiskt, stabilt och långsiktigt arbete med intern
kontroll. Det finns förbättringsbehov och arbete pågår med det.
Under 2016 har följande tillsyner genomförts:
1. Hantering av brister enligt Lex Sarah-rapporter.
2. Samverkan i ärenden om våld i nära relation.
3. Utbetalning till externa vårdgivare.
4. Systematiskt arbetsmiljöarbete
Två tillsyner har visat att det finns vissa brister i internkontrollen och att
åtgärder bör vidtas för att minska riskerna.
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2016, 2016-11-24
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra de åtgärder
som föreslagits i tillsynsrapporten.
2. Socialnämnd väster godkänner Tillsynsrapport 2016 och överlämnar den
till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

§ 164 Tillsyn av internkontroll 2017 - Plan
Ärendenummer: Sv 57/2016
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Internkontrollen ska bidra till att nämnderna, med rimlig grad av säkerhet,
kan säkerställa att mål för den egna verksamheten uppnås. Uppföljning av
interna insatser, kontroll över personalkostnader samt systematiskt
brandskyddsarbete är de planerade tillsyner under 2017.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2017, 2016-11-10
Beslut
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Socialnämnd väster beslutar:
1. Nämnden ska under 2017 tillsyna följande processer:
a. Uppföljning av interna insatser
b. Kontroll över personalkostnader
c. Systematiskt brandskyddsarbete
2. Socialnämnd väster antar Tillsynsplan 2017 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

§ 165 Anhållan om att ansöka om tillstånd för
kameraövervakning
Ärendenummer: Sv 304/2016
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Socialnämnd väster anhåller hos Kommunstyrelsen om att till länsstyrelsen
lämna ansökan om tillstånd för kameraövervakning. Området som berörs
av åtgärden ligger i Varberga. Sedan påsken 2016 har oroligheterna
eskalerat då boende och personal har utsatts för hot och våld. Trots
omfattande insatser, har oroligheterna inte upphört. Förhoppningen är att
övervakningen kan skapa trygghet för boende och personal.
Kameror och upplysning om övervakning ska verka avskräckande för
personer att hota boende och personal eller begå andra brott på gården. Om
brott begås är chansen till identifikation större med kameraövervakning.
Åtgärden bedöms vara en förutsättning för att kunna fortsätta bedriva
behandling för ungdomar med social problematik på det HVB som ligger
på gården där övervakningen kommer att ske, fram till dess att
verksamheten kan flytta till annan lokalisering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-21
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
1. Socialnämnd väster anhåller hos Kommunstyrelsen om att till
länsstyrelsen lämna ansökan om kameraövervakning för ytor utanför
fastigheten Varberga 10.
2. Kostnaden för ansökan samt upprättande av kamera, drift och underhåll
belastar Socialnämnd väster.

§ 166 Personärenden §§ S 238-257
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll
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§ 167 Asyl och flyktingmottagande inklusive
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Information.
Information om nuvarande situation gällande asyl och flyktingmottagande
inklusive ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar
PowerPoint
Statistik
Beslut
Socialnämnd väster beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 168 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sv 37/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Skrivelser
Samverkansprotokoll, 2016-12-01
Information om skyldigheten att intyga inkomstbortfall, 2016-12-02
Val KF november, 2016-11-21
Protokollsutdrag KF, 2016-11-23
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Anmälda handlingar läggs till handlingarna.
2. Två ledamöter från majoriteten och två från oppositionen får anmälas till
Barnrättsdagarna 25-26 april 2017.
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§ 169 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 35/2016
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB för tiden
november 2016.
Attestkomplettering november 2016.
Tjänstetillsättningar november 2016.
Socialnämnd västers sociala utskotts protokoll från november.
Lex Sarah-ärenden, utredning och beslut, perioden november.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
2. Följande stickprov dras att redovisas vid nästkommande
nämndsammanträde:
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
2. Följande stickprov dras att redovisa vid nästkommande
nämndsammanträde: Socialsekreterare Ida-Stina Caros beslut den 25
november att avslå SoL ansökan på person född 1957.

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

§ 171 Socialchefen informerar
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Ärendenummer: Sv 229/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen önskar alla en God Jul och Ett gott nytt år.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 172 Ordförandes information
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande ger aktuell information till Socialnämnd väster. Information
ges om presidiets träff med revisorerna samt jämställdhetsdelegationen.
Beslutsunderlag
Svar till KPMG
Svar till jämställdhetsdelegationen
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen tas till protokollet
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