Protokoll

Sv 307/2017

Socialnämnd väster
Datum:
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Närvarande ledamöter
Eva Eriksson (S)
Anders Olsson (C)
Azita Iranipour (L)
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Inger Larsson (S)
Lars-Göran Hallenius (S)
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Tjänstgörande ersättare
Christer Johansson (L)
Olof Johansson (MP)

utgår efter ärende § 7

ersätter Anders Östlund (SD)
ersätter Azita Iranipour (L) från
ärende § 8

Närvarande ersättare
Barbara Komnik (V)
Febro Oktay (KD)
Shahla Ojagh (S)
Övriga
Susanne Bergström Socialchef
Kristin Abrahamsson Nämndadministratör
Marie Worge Planerare
Lena Mantler Verksamhetschef
Urban Svensson Verksamhetschef
Tommy Krångh Planerare
Lena Segerberg Ekonom
Christian Cederhag Planerare
Paragraf 71-90
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Kristin Abrahamsson, sekreterare
Justerat den 21 juni 2018.

Eva Eriksson, ordförande

Ann-Katrine Jondelius, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 juni 2018.

§ 71 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
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 till
dagordningen.
Personärenden har tillkommit: S 15 - S 19 (§ S 111, §§ S 113 - S 115, § S
97).
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Föredragningslistan fastställs.

§ 72 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ann-Katrine Jondelius (M) föreslås att justera dagens protokoll med Ewa
Wasberg (MP) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Ann-Katrine Jondelius (M) utses att justera dagens protokoll med Ewa
Wasberg (MP) som ersättare.
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§ 73 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens ärenden.
Lars-Göran Hallenius (S) anmäler jäv i ärende S 7 (§ S 103).
Ewa Leitzler (M) anmäler jäv i ärende S 10 (§ S 106).
Febro Oktay (KD) anmäler jäv i ärende S 2 (§ S 102).
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Anmälan om jäv tas till protokollet.

§ 74 Information om arbetsmängdsmätning
Ärendenummer: Sö 155/2018
Handläggare: Marie Worge, Lena Mantler, Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Socialsekreterares arbetsbelastning är en så väl nationellt som lokal aktuell
fråga. Idag kan Socialförvaltningen inte förmedla någon systematisk och
faktisk bild av belastningen. Genom åren har flera försök gjorts att mäta
och följa upp socialsekreterares arbetsbelastning. Samtliga försök har
avslutats utan att ha gett önskvärda möjligheter till en samstämmig och
systematisk bild.
Socialnämnderna har i Verksamhetsplan med budget 2017 och 2018
beslutat att ett test av en modell för arbetsmängdsmätning ska genomföras.
Förvaltningen har arbetat fram en modell som testats och justerats i mindre
skala i flera omgångar. Under v 25-27 2018 kommer ett första fullskaletest
genomföras.
Beslutsunderlag
- Arbetsmängdsmätning, interna resurser, 2018-03-23
- Test av arbetsmängdsmätning, myndighetsutövning, 2018-03-22
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
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§ 75 Ej verkställda beslut, kvartal 1
Ärendenummer: Sv 134/2018
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 IVO. Efter rapportering till IVO ska en
sammanställning göras till Socialnämnd Väster. Sammanställning till
nämnd avser första kvartalet 2018 (1-30 april).
Beslutsunderlag
- Rapport av icke verkställda beslut enligt SoL, 2018-04-30
- Rapport om beslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre
månader - kvartal 1 2018, 2018-05-03
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 76 Val av ny ledamot till Socialnämnd väster sociala
utskott
Ärendenummer: Sv 260/2018
Ärendebeskrivning
Jesper Sjöberg Räftegård (MP) har entledigats från Socialnämnd väster och
därmed även från Socialnämnd västers sociala utskott. En ersättare i
Socialnämnd västers sociala utskott ska utses.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Ewa Leitzler (M) utses som ersättare i Socialnämnd västers sociala
utskott.
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§ 77 Örebro som teckenspråkshuvudstad
Ärendenummer: Sv 282/2017
Handläggare: Tommy Krångh
Ärendebeskrivning
Den 10 oktober 2017 tog Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och
tillväxt beslut om ett nytt styrdokument för Örebro kommuns arbete för
Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad.
Handlingsplanen är tänkt som ett strukturerat och målinriktat aktivt arbete
kring svenskt teckenspråk, där Örebro är en stad där teckenspråkiga
invånare ska uppleva att de får likvärdiga levnadsvillkor som övriga
invånare. Arbetet med att skapa likvärdiga villkor för teckenspråkiga i
Örebro kommun baseras på de strategiområden som kommunen arbetar
utifrån och de olika åtgärder som finns formulerade i handlingsplanen
ligger i linje med de mål som finns i Örebro kommuns övergripande
strategi och budget. Detta tillsammans med de mål som finns i
deklarationen för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad kan
sammanfattningsvis kan beskrivas i fyra olika punkter:
- Örebro kommun ska verka för att teckenspråk uppmärksammas internt i
kommunen och externt i samhället.
- Örebro kommun deltar i regionalt, nationellt och internationellt arbete för
att underlätta vardagen för teckenspråkiga medborgare.
- Genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser i de kommunala
verksamheterna för att öka kunskapen om teckenspråkiga medborgare och
för att säkerställa service på lika villkor.
- Förstärka den kommunala organisationen med språk- och
kulturkompetens.
Socialnämnderna ansvarar, liksom samtliga nämnder, för genomförandet
av tre aktiviteter i handlingsplanen:
- Utbildning riktad till politiker.
- Utbildningsinsatser inom MR-utbildningen riktade mot verksamheter som
möter teckenspråkiga medborgare.
- Medborgardialog - Vid medborgardialoger ska möjlighet till
teckenspråkstolk finnas.
Beslutsunderlag
- Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråks-huvudstad 20172019, 2017-10-10
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 78 Ekonomisk rapport
Ärendenummer: Sv 13/2018
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Ekonom Lena Segerberg informerar om det ekonomiska läget
efter maj månad 2018.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk rapport maj
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 79 Presentation av ekonomiska effekter utifrån
omprövningskravet
Ärendenummer: Sv 165/2018
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har ett omprövnings-/effektiviseringskrav på 4,5 mnkr
2018.
Totalt har förvaltningen lagt effektiviseringar på 7,1 mnkr för att hålla
budgetramarna. 4,7 mnkr väntas effektiviseras inom externa köp genom att
öka beläggningen inom egen regi och 2,4 mnkr ska sparas genom
minskade övriga kostnader i egen regi, till exempel gällande hyra av bilar
och advokatkostnader.
Uppföljning visar på effekter motsvarande 2,4 mnkr på helår.
Beslutsunderlag
- Uppföljning av omprövningskrav 2018
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 80 Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUBavtal) - tillägg i delegationsordningen
Ärendenummer: Sv 118/2014
Ärendebeskrivning
Kommunens dataskyddsombud bedömer att nämnderna bör komplettera
sina delegationsordningar med ett eget ärende för att teckna PUB-avtal.
Detta då det i delegationsordningen uttryckligen bör framgå nämndernas
ansvar som personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling.
Förslaget är därför att det i delegationsordningen läggs till ett ärende om
rätt att teckna PUB-avtal med socialchef som delegat.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2018-05-28
- Utdrag ur delegationsordning väster
- Personuppgiftsbiträdesavtal
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Det föreslagna tillägget i delegationsordningen antas.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Det föreslagna tillägget i delegationsordningen antas.

§ 81 Ny förvaltningslag - hänvisning i
delegationsordningen till de nya paragraferna
Ärendenummer: Sv 118/2014
Ärendebeskrivning
Den 1 juli i år träder en ny förvaltningslag (2017:900) i kraft. I och med
detta måste lagrum uppdateras i delegationsordningen.
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Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2018-05-28
- Utdrag ur delegationsordning väster
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
- De föreslagna justeringarna i delegationsordningen antas.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- De föreslagna justeringarna i delegationsordningen antas.

§ 82 Tillägg av delegat - Socialkontor Vivalla
Ärendenummer: Sv 118/2014
Ärendebeskrivning
Socialsekreterare Jennie Larsson föreslås få delegation förde ärenden där
delegat är socialsekreterare med minst 2 års tjänstgöring.
Bedömningen är att Jennie Larsson är kompetent att ta det fulla ansvaret
för handläggning och beslutsfattande i de ärenden som handläggs av
socialsekreterare med minst 2 års tjänstgöring.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 2018-05-28
- Utdrag ur delegationsordning väster
Förslag till beslut
Socialnämnd väster beslutar
- De föreslagna ändringarna i delegationsordningen antas.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- De föreslagna ändringarna i delegationsordningen antas.

§ 83 Tillförordnad socialchef under sommaren
Ärendenummer: Sv 58/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Information om delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens
semester sommaren 2018. Förvaltningschef Susanne Bergström,
Socialförvaltningen, delegerar, i enlighet med kommunallagen 6 kap. 37 §
sin beslutanderätt enligt delegation för Socialnämnd väster respektive
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Socialnämnd öster samt sin attesträtt enligt attestreglementet till följande
personer under nedan angivna tidsperioder:
Lena Mantler, Vc v. 28
Ann-Christine Olofsson, Ec v. 29, v 30
Eva Cading, Ec v. 31
Beslutsunderlag
- Delegation av beslutanderätt under förvaltningschefens semester
sommaren 2018, 2018-05-09
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen läggs till handlingar.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 84 Asyl och flyktingmottagande inklusive
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchef Susanne Bergström informerar nämnden om den nuvarande
situationen för ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag
- Socialförvaltningens uppföljning av ensamkommande januari-maj 2018,
18-06-08
- Migrationsverkets prognos maj 2018
- Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning” 2018-05-16
- Minnesanteckning, 180607
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Verksamhetsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
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§ 85 Inspektion av individ och familjeomsorgens arbete
Ärendenummer: Sv 297/2017
Handläggare: Lena Mantler, Christian Cederhag
Ärendebeskrivning
IVO har gjort en tillsyn av individ- och familjeomsorgen för Socialnämnd
väster med fokus på hantering av förhandsbedömningar gällande barn och
vuxna. IVO har i sin tillsyn funnit att nämnden brister i vissa delar och
ställer krav på nämnden att se till att:
barn ges möjlighet att framföra sina åsikter i förhandsbedömningar
eller att dokumentationen visar skälen till att så inte skett,
inleda utredning när den fått kännedom om något som kan föranleda
någon åtgärd av nämnden,
överväga vården av placerade barn minst var sjätte månad,
tidpunkten när utredningen avslutats finns dokumenterad.
Senast den 7 juni ska nämnden redovisa för IVO vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av tillsynen och IVOs beslut. Nämnden har, enligt
delegationsordningen delegerat till verksamhetschef att yttra sig å
nämndens vägnar till IVO. Planerare Christian Cederhag har fått anstånd
med inkommande av svaromål till IVO fredagen den 15 juni.
Beslutsunderlag
- Beslut från IVO, 2018-04-25
- Svar till IVO, 2018-06-08
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 86 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sv 15/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Socialförvaltningen handlingar som inkommit och
som bedömts relevanta för Socialnämnd väster att få kännedom om.
Beslutsunderlag
- Samverkansprotokoll, 2018-06-05
- Utdrag från Programnämnd social välfärd § 57, 180515
- Lokal- och bostadsförsörjnings-plan 2019-2022, 180328
- Investeringsprogram 2019-2022
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 87 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 14/2018
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut för maj 2018:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Utlämnande av allmän handling
- Avtal
- Attestförteckning
- Tjänstetillsättningar
- Socialnämnd västers sociala utskottsprotokoll från 180511 och 180525.
Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut finns i pärm.
- Attestkomplettering, 180612
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde: gruppledare Monika Boströms beslut från 2018-05-25
gällande föranleder ej åtgärd från socialnämnd för person född 0305.

§ 88 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchef Susanne Bergström tackar ordförande och Socialnämnd väster
ett för bra samarbete under första halvåret och önskar en trevlig sommar.
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 89 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande Eva Eriksson tackar Socialnämnd väster, socialchefen och
nämndsekreteraren för ett bra samarbete och önskar en trevlig sommar.
Beslut
Socialnämnd väster
- Informationen tas till protokollet.

§ 90 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.
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