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Justerat den 20 december 2016

John Johansson, ordförande

Carl-Johan Wase, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-12-21.

§ 156 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Carl-Johan Wase (M)utses att justera dagens protokoll med
Monica Skålberg (M)som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar att utse Carl-Johan Wase (M) att justera dagens
protokoll med Monica Skålberg (M)som ersättare den 20 december 2016.

§ 157 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ärende S68 och 69 tillkommer, Moderaterna önskar en temadag om
alkohol och droger samt mer utförliga utredningar på ensamkommande
barn och unga
Beslut
Socialnämnd öster beslutar godkänna föredragningslistan med anmälda
tillägg.

§ 158 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Lea Strandberg anmäler jäv i §§ S 675 och 722.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta anmälda jäv till protokollet
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§ 159 Sociala personärenden §§ S 661-669
Ärendebeskrivning
Se separat protokoll

§ 160 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Sö 19/2016
Handläggare: Rolf Jonsson, Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport efter november.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga rapporten till handlingarna

§ 161 Beslut om sifferbudget 2017
Ärendenummer: Sö 301/2016
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Beslut om Socialnämnd östers 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.
Beslutsunderlag
Sifferbudget
Vänsterpartiets budgetförslag
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Socialnämnd öster fastställer 2017 års sifferbudget.
2. Förvaltningen får i uppdrag att presentera en verksamhetsplan med
budget 2017 på januarinämnden 2017.
3. Socialnämnd öster begär att programnämnd Social välfärd justerar
ramarna för driftbudgeten med 11 204 tkr från Socialnämnd öster till
Socialnämnd väster.
Nämndens behandling
Miljöpartiet deltar inte i beslutet
Yrkande
Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna yrkar avslag på
förvaltningens förslag till budgetmed hänvisning till egen budget
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Proposition
Ordföranden ställer i tur och ordning förvaltningens förslag mot
Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna förslag och finner att
nämnden beslutar anta förvaltningens förslag till budget 2017.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Socialnämnd öster fastställer 2017 års sifferbudget.
2. Förvaltningen får i uppdrag att presentera en verksamhetsplan med
budget 2017 på januarinämnden 2017.
3. Socialnämnd öster begär att programnämnd Social välfärd justerar
ramarna för driftbudgeten med 11 204 tkr från Socialnämnd öster till
Socialnämnd väster.
Reservation
Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna budgetförslag.

§ 162 Attestförteckning 2017
Ärendenummer: Sö 430/2016
Handläggare: David Andersson Jit
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 östers attestförteckning 2017
Beslut
Socialnämnd öster 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.
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§ 163 Tillsyn av internkontroll 2016 - Rapport
Ärendenummer: Sö 186/2015
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen fick av Socialnämnd öster uppdraget att under 2016
utföra tillsyn över följande
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
Beslutsunderlag
Tillsynsrapport 2016
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra de åtgärder
som föreslagits i tillsynsrapporten.
2. Socialnämnd öster godkänner Tillsynsrapport 2016 och överlämnar den
till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

§ 164 Tillsyn av internkontroll 2017 - Plan
Ärendenummer: Sö 59/2016
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 tillsynerna under 2017.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2017
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
1. Nämnden ska under 2017 tillsyna följande processer:
a. Uppföljning av interna insatser
b. Kontroll över personalkostnader
c. Systematiskt brandskyddsarbete
2. Socialnämnd öster antar Tillsynsplan 2017 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
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§ 165 Asyl och flyktingmottagande inklusive
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Information om nuvarande situation gällande asyl och flyktingmottagande
inklusive ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar
PowerPoint
2 Statistik
Beslut
Socialnämnd Öster beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 166 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sö 37/2016
Handläggare: Susanne Bergstrlöm, Ingrid Rislund
Ärendebeskrivning
Protokoll från samverkansgrupp 2016-12-01
Information om skyldigheten att intyga inkomstbortfall samt tidplan
Val från Kommunfullmäktige i november
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen om kurser och skrivelser till
protokollet

§ 167 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 54/2016
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen för
tiden november 2016.
Attestkomplettering november 2016.
Tjänstetillsättningar november 2016.
Tillståndsutskottets protokoll från 2016-12-15.
- Lex Sarah-ärenden, utredning och beslut, perioden november 2016.
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta anmälda delegationsbeslut till protokollet
och drar följande stickprov att redovisa vid nämndens januarisammanträde:
Socialsekreterare Gustav Jacobssons beslut den 4 november 2016 att
utredningen avslutas på ett barn fött 2016

§ 168 Socialchefen informerar
Ärendenummer: Sv 229/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen önskar alla God jul och Gott nytt år!
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta informationen till protokollet

§ 169 Ordförandes information
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande ger aktuell information till Socialnämnd öster. Information ges
om presidiets träff med revisorerna samt jämställdhetsdelegationen.
John informerar från en hearing angående socialnämndernas organisering
där förslaget lutar mot att det kommer att bli en socialnämnd.
Ordföranden berättar om en träff med jämställdhetsdelegationen som han
och Sara Maxe och Carl-Johan Wase deltagit på.
Beslutsunderlag
Svar till KPMG
Svar till jämställdhetsdelegationen
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Informationen tas till protokollet

§ 170 Sociala personärenden fortsättning §§ S 670-729
Ärendebeskrivning
Se separat protokoll
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§ 171 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Frågan om innehållet i ensamkommandeutredningar och temadagen om
alkohol och drogfrågor diskuteras på presidiet
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta de övriga frågorna till protokollet
Ordföranden önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
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