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§ 26 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar dagens sammanträde med Socialnämnden öppnat.
Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka som
tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara
beslutsför.
Ärende 4. Presentation av Öbos arbete i Vivalla samt ärende 5. Rapport fortsatt genderbudgetanalys familjerätt utgår från dagordningen
Personärendena 17-22 (§§ 101-106) tillkommer
Ordförande ger nämnden möjlighet att anmäla övriga ärenden till
dagordningen.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Dagordningen fastställs.

§ 27 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

David Larsson (SD) föreslås att justera dagens protokoll med Maria Falk (SD)
som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- David Larsson (SD) utses att justera dagens protokoll med Maria Falk (SD)
som ersättare.

§ 28 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens sammanträde.
- Stefan Almgren (C) anmäler jäv i personärenden 19-20 (§§ 105-106)
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Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Anmälan av jäv tas till protokollet.

§ 29 Ej verkställda beslut kvartal 4 2019
Ärendenummer: Soc 699/2019
Handläggare: Christian Cederhag
Ärendebeskrivning

Gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte blivit verkställda inom tre (3)
månader, eller haft ett uppehåll i verkställigheten mer än tre månader, ska
rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Efter rapportering till
IVO ska en sammanställning göras till Socialnämnden. Sammanställningen till
nämnd avser fjärde kvartalet 2019.
Beslutsunderlag

- Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 4 2019
- Statistikrapport SoL och LSS kvartal 4 2019
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningarnas förslag.

§ 30 Ombudgetering och ramjustering
Ärendenummer: Soc 273/2020
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Ärendet avser ramjustering från Socialnämnden till Överförmyndarnämnden
motsvarande 403 tkr för kompensation av en tjänst enligt Sov 78/2020, samt
förändrad driftbudget för Kansli/gemensamt, Förebyggande och
familjecentraler, Eget utförande samt Externa köp.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2020-02-20
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Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Socialnämnden:
1. Reviderad budgetram för Socialnämnden fastställs.
2. Reviderad driftbudget för Socialnämnden fastställs.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
David Larsson (SD) och Maria Falk (SD) deltar inte i beslutet.

§ 31 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Soc 352/2020
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Johanna Viberg informerar nämnden om den ekonomiska månadsrapporten
för februari.
Beslutsunderlag

- Ekonomisk månadsrapport februari
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Rapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 32 Överföring av del av negativt resultat från 2019 till
2020
Ärendenummer: Soc 353/2020
Handläggare: Lena Segerberg, Marie Worge
Ärendebeskrivning

Enligt gällande riktlinjer i Örebro kommuns ekonomihantering får nämnder
som under ett budgetår lyckats skapa ett överskott med sig en del av det
överförda resultatet som en engångssumma till nästa års budget. I harmoni
med detta får också nämnder som har ett negativt resultat med sig en del av
underskottet till nästa års budget.
Socialnämnden redovisar 2019 ett resultat på -29,9 mnkr. Förvaltningarna har
tagit fram en skrivelse för nämnden att överlämna till Kommunstyrelsen och
Programnämnd social välfärd för kännedom vilken förklarar varför
underskottet har uppstått.
Beslutsunderlag

- Skrivelse gällande överföring av del av negativt resultat från 2019 till 2020,
2020-03-03
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Socialnämnden antar skrivelsen gällande överföring av del av negativt resultat
från 2019 till 2020 och överlämnar denna till Kommunstyrelsen och
Programnämnd social välfärd för kännedom.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningarnas förslag.

§ 33 Val av ordförande och vice ordförande i utskotten
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförandeskapet i Socialnämndens sociala utskott är sedan januari 2019
fördelat enligt följande: Sara Maxe (KD) är ordförande i utskott 1, Carina Toro
Hartman (S) är ordförande i utskott 2 och de båda delar ordförandeskapet
mellan sig i utskott 3. I varje utskott finns en vice ordförande utsedd bland de
övriga ledamöterna.
Nu föreslås att både Carina Toro Hartman och Sara Maxe väljs in i samtliga
utskott, den ena som ordförande och den andra som andre vice ordförande, de
ledamöter som i dagsläget är vice ordförande kvarstår.
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Beslut

Socialnämnden beslutar:
1. I utskott 1 kvarstår Sara Maxe (KD) som ordförande. Annika Tholster (C)
kvarstår som förste vice ordförande. Carina Toro Hartman (S) väljs till andre
vice ordförande.
2. I utskott 2 kvarstår Carina Toro Hartman (S) som ordförande. Stefan
Almgren (C) kvarstår som förste vice ordförande. Sara Maxe (KD) väljs till
andre vice ordförande.
3. I utskott 3 kvarstår Carina Toro Hartman (S) som ordförande. Sara Maxe
(KD) väljs till förste vice ordförande och Carl-Johan Wase (M) väljs till andre
vice ordförande.

§ 34 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Soc 132/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Rekrytering
- Lex Sarah
- Personuppgiftsincident
- Hemvärnsprövning
- Beslut om överflytt av ärende till Örebro kommun
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2020-02-26, 2020-02-27, 202003-10
- Attestkomplettering
Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde:
Sofia Byströms beslut, SoL vuxen beslut HVB (inst.vård) ramavtal 4 kap 1 §,
fattat den 13 februari 2020.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från W3D3.
- Attestkomplettering
- Delegationsbeslut innehållande sekretess finns i pärm.
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Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningarnas förslag.

§ 35 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Soc 120/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäls handlingar som inkommit och som bedömts relevanta för
Socialnämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag

- § 3 Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling 2020-02-21,
Klimatanpassningsplan
- Klimatanpassningsplan, antagen den 21 februari 2020
- § 10 Programnämnd Social välfärd 2020-02-06, Beslut om uppdrag Dygnetrunt-stöd för vuxna missbrukare
- Beslut från IVO i ärende om ej verkställt beslut, Soc 1151/2019, 2020-02-19
- Samverkansprotokoll Kommunstyrelseförvaltningen Internt stöd, 2020-01-23
- Samverkansprotokoll Förvaltningen för funktionsstöds samverkansgrupp,
2020-02-06 (kommer senare)
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Anmälan av handlingar läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 36 Förvaltningscheferna informerar
Handläggare: Johanna Viberg, Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg och biträdande förvaltningschefer AnnCatrin Svantes Ohlson informerar nämnden relevant information om vad som
hänt sedan förra sammanträdet.
- information om hur förvaltningarnas påverkas av situationen som uppstått
pga. coronaviruset. Alla förvaltningar är i stabsläge och arbetar framförallt med
att hantera bemanningen när personal är sjukskrivna eller arbetar hemifrån.
- information om möjligheterna med digitala möten mellan handläggare och
medborgare.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningarnas förslag.

§ 37 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande Carina Toro Hartman (S) informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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