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Carina Engback, sekreterare
Justerat den 19 januari 2017

John Johansson, ordförande

Marika Westerberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 januari 2017.

§ 1 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Monica Skålberg (M)utses att justera dagens protokoll
med David Larsson (SD)som ersättare.
Beslut
Marika Westerberg (L) utses att justera dagens protokoll med David
Larsson (SD) som ersättare.

§ 2 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ärende S 15-17 tillkommer, Erik Löfstedt (L) vill veta hur många barn
man får ha i ett familjehem.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar godkänna föredragningslistan och anmälda
tillägg.

§ 3 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Lea Strandberg (MP) anmäler jäv i § S 19.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta anmält jäv till protokollet.
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§ 4 Sociala personärenden §§ S5-S21
Ärendebeskrivning
Se separat protokoll

§ 5 Ekonomisk månadsrapport efter december 2016
Ärendenummer: Sö 19/2016
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Planerare Rolf Jonsson informerar om den ekonomiska månadsrapporten
på socialnämnd östers sammanträde
Beslutsunderlag
Ekonomirapport efter december kommer till socialnämndens sammanträde
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga den ekonomiska rapporten till
handlingarna

§ 6 Verksamhetsplan med budget 2017
Ärendenummer: Sö 301/2016
Handläggare: Marie Worge, Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Socialnämnd östers verksamhetsplan med budget för år 2017 presenteras.
Beslutsunderlag
Socialnämnd östers verksamhetsplan med budget 2017
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Socialnämnd öster fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Yrkande
Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna yrkar
bifall till sina respektive budgetar.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och därefter
ställer han de övriga yrkandena under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2017 för Socialnämnd öster fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2017 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet och
Sverigedemokraterna till förmån för sina respektiveyrkanden.

§ 7 Tillägg och ändring av delegationsordningen och av
den kompletterande beslutanderätten
Ärendenummer: Sö 81/2014
Handläggare: Lena Mantler
Ärendebeskrivning
Delegationsordningen för Socialnämnd väster ses över och uppdateras
fortlöpande. Den senaste uppdateringen beslutades i socialnämnden
den 16 juni 2016.
Förändringar i organisering av utredningsarbetet och att en placeringsform
för barn och unga tillkommit, innebär behov av ändring av delegationen.
En dom från Högsta förvaltningsdomstolen, som innebär begränsning av
rätten att delegera beslut om hemlighållande av vistelseort, medför att
denna delegation tas bort från delegationsordningen.
Den kompletterande beslutanderätten behöver uppdateras, då ny personal
anställts som gruppledare och som enhetschef.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-12-28
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. De föreslagna tilläggen och ändringarna i delegationsordningen antas.
2. De föreslagna tilläggen och ändringarna i den kompletterande
beslutanderätten antas.
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§ 8 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
Redovisning 2016-12-31
Beslut
Socialnämnd Öster beslutar lägga informationen till handlingarna.

§ 9 Information om Juldagens prov med öppettider till kl
03.00 på nio nöjeskrogar i Örebro
Ärendenummer: Sö 13/2017
Handläggare: Leif Andersson
Ärendebeskrivning
Information om en utvärdering av hur det gick med den utökade öppettiden
till tre på nio näringsställen på juldagen.
Beslutsunderlag
Rapport
Beslut
Socialnämnd öster läggs informationen till handlingarna

§ 10 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sö 20/2017
Handläggare: Susanne Bergstrlöm
Ärendebeskrivning
Protokoll från samverkansgrupp 2017-01-12
Program Social välfärds Programplan med budget 2017
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga anmälda kurser och skrivelser till
handlingarna
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§ 11 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 december 2016.
Attestkomplettering december 2016
Tjänstetillsättningar december 2016.
Tillståndsutskottets protokoll från 2017-01-19.
- Lex Sarah-ärenden, utredning och beslut, perioden december 2016.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
2. Följande stickprov redovisas vid nästkommande sammanträde:
Socialsekreterare Monika Boströms beslut den 1 december 2016 att LVM
ej är tillämpligt på person född 9308.

§ 12 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen jobbar intensivt med att arbeta upp ett ännu bättre samarbete
med Polisen
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta socialchefens information till protokollet

§ 13 Ordföranden informerar
Handläggare: John Johansson
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om att han behöver ha en ersättare för en
jämställdhetskonferens.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta ordförandens information till protokollet
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SOCIALNÄMND ÖSTER
Ärende Nr 6 Sö 301/2016

Verksamhetsplan med budget 2017
Liberalerna har delvis eller helt andra prioriteringar och satsningar för
framtiden. Vi har en egen Välfärdsbudget för 2017 som också
inkluderar Socialvälfärd/socialnämnden. Vi har bland annat en
högre ram för hela området som ger förutsättningar till andra
satsningar.
Liberalerna yrkar därför avslag i ärendet till förmån för egen i
Kommunfullmäktige tidigare lagd budget för 2017.

Om Liberalernas förslag faller i nämnden är detta tillika en
reservation till förmån för eget yrkande.

Marika Westerberg (L)

Erik Löfstedt (L)

Bifogas
Yrkandet bifogas en sida med av delar ur Liberalernas
välfärdsbudget, området för socialvälfärd samt socialtjänst.
Dessutom återfinns även ramtabell och prioriteringar i siffror.
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En välfärd i världsklass –
Om friheten ska gälla alla, behöver vi gemensamt ta ansvar för
varandra ibland. Vi kommer ju inte till världen med samma
möjligheter, och förutsättningar kan plötsligt ändras. Med en välfärd i
världsklass ser vi till att varje människa får chans att forma sitt liv.
Varje individ ska under hela sitt liv styra sin tillvaro. Att ha den fulla
makten över sin vardag, ska vara en självklarhet. Samhället ska se till,
att du känner dig trygg och att du får det stöd du behöver. För
Liberalerna går valfrihet och trygghet hand i hand.
Varje kvinna och man ska kunna leva sitt liv efter sin egen tolkning av
begreppet "hög livskvalité", oavsett ålder, funktionsnedsättning,
etnicitet, sexuell läggning eller av andra skäl. Det kräver en politik,
som uppmärksammar dina särskilda behov. Vi måste ha strategier
att stötta varje individ och fylla dennes behov, utan att ta över
individens ansvar. Det kräver attitydförändringar, såsom till exempel
att samhället görs tillgängligt för alla. Alla människor har behov av att
uppleva frihet.

Socialtjänst
Stark socialtjänst med valfrihet och gedigen kunskap
Stöd, när man är som allra svagast, är och har alltid varit en viktig
fråga för Liberalerna. Socialtjänsten fyller en viktig funktion i varje
välfärdssamhälle. Människor i utanförskap bör få ännu bättre hjälp
och stöd till en bättre framtid. Socialtjänsten är ett skyddsnät som är
självklart i socialliberalismen. Socialtjänsten är ofta den sista instansen
för utsatta människor, och en mycket viktig funktion i ett samhälle där
de svaga får hjälp och stöd. I socialtjänsten ingår bland annat
omsorg om de barn och ungdomar som riskerar att fara illa.
Bättre skydd för utsatta barn
En av faktorerna för att utsatta barn och unga ska få ett tryggt liv är
att de möts av kompetenta och engagerade socialsekreterare,
vilket kräver medarbetare med särskild kompetens. Det är inte rimligt

8

att de minst erfarna socialsekreterarna får hantera de svåraste och
tyngsta ärendena som berör barn och ungdomar.
Vi vill stärka myndighetsutövningen i barn- och
ungdomsvårdsärenden. Socialtjänsten behöver i takt med fler
medborgare ha fler socialsekreterare. Socialsekreterare som
handlägger barn- och ungdomsärenden ska ha särskild kunskap och
erfarenhet och ha högre lön.
Karriärtjänster för socialsekreterare
Det är av stor vikt att socialtjänsten behåller sina medarbetare, så att
de kan bygga upp långvariga och förtroendefulla relationer med de
barn och ungdomar som är i behov av insatser.
Därför vill vi införa karriärtjänster för kommunens socialsekreterare
inom enheten för utredning av barn och ungdom. Denna satsning är
ett led i att göra mer för utsatta barn. Med bättre villkor för
medarbetarna blir Örebro kommun en attraktiv arbetsplats.
Till dessa karriärtjänster bör det, utöver särskilda arbetsuppgifter,
kopplas en ekonomisk stimulans, i form av löneförhöjning om 5000
kronor per månad. Antalet karriärtjänster bör motsvara en
socialsekreterare per grupp.

Socialjour
Ett barn som utsatts för övergrepp, bevittnat våld i familjen eller själv
blivit misshandlat en lördagsnatt behöver hjälp av någon som ser
och förstår barnets specifika behov just då. Det handlar om någon
som kan ge stöd i den akuta situationen och vid behov initiera beslut
om akut omhändertagande. Socialjouren i Örebro kommun ser till att
akut professionellt stöd ges dygnet runt för hela länet. För att kunna
bemöta och ge akut stöd behövs det socialsekreterare med många
års erfarenhet och trygghet i sitt arbete.
Liberalerna vill att socialjouren får bättre förutsättningar att behålla
erfarna och professionella medarbetare genom ett riktat extra
lönepåslag samt att bemanningen utökas med ytterligare två
medarbetare. På så sätt tror vi att kompetensen och kvaliteten på
socialjouren kan behållas och stärkas.
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Mycket arbete kvar mot våld i nära relationer
Varje år drabbas kvinnor, män och unga människor av våld i nära
relationer. Trots stora satsningar återstår mycket arbete. Liberalismen
ska verka för att skydda våldsutsatta män och kvinnor, flickor och
pojkar.
”Centrum mot våld i nära relation” ska förstärkas för att säkerställa
arbetet mot våld. Det är viktigt att samhället kan erbjuda skydd för
kommunens medborgare oavsett om det är män eller kvinnor som
drabbas av våldet. Idag har Örebro kommun i samarbete med
Kvinnohuset möjlighet att skydda kvinnor som blir utsatta för våld i
nära relation. Däremot har kommunen inget samarbete med
civilsamhället eller egen möjlighet att skydda män som blir
drabbade av våld i nära relation. Liberalerna vill verka för att inrätta
ett skyddat boende för våldsutsatta män i samarbete med andra
kommuner.
Enligt socialstyrelsen har barn som bevittnat våld eller förstått att våld
ägt rum behov av stöd och hjälp att bearbeta sina upplevelser.
Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att barn som bevittnar våld
eller andra övergrepp får stöd och hjälp i den omfattning de
behöver.
”Centrum mot våld i nära relation” har i sitt uppdrag ett
vuxenperspektiv och ger stöd och skydd till de vuxna som blir utsatta
för våld. De har inte uppdrag att arbeta direkt med barnen som
följer med sina föräldrar och som har bevittnat våld i nära relation. Vi
vill att ”Centrum mot våld i nära relation” får ett utökat uppdrag och
förstärks med en barnpedagog/kurator som har barnens bästa i
fokus samt lyfter barnperspektivet i alla frågor. Stödinsatser ska
erbjudas föräldrarna.
Socialtjänsten behöver också förstärka sitt arbete kring hedersvåld
och förtryck. Socialtjänsten bör starta med en kartläggning kring
handläggningsförfarandet när en individ utsätts för våld och förtryck i
hederns namn.
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Liberalernas förslag för en bättre socialtjänst:
● Stärka barnperspektivet och socialtjänstens förutsättningar i
den sociala barn- och ungdomsvården.
● Fler socialsekreterare i takt med att kommunens invånarantal
ökar.
● Inrätta karriärtjänster för kommunens socialsekreterare på
utredningsenheten.
● Inrätta en barnpedagog/kurator som arbetar direkt med barn
som bevittnat våld i nära relation.
● Inrätta ett skyddat boende för våldsutsatta män i samarbete
med andra kommuner i närområdet.
● Förstärka och kartlägga handläggningsförfarandet när en
invid utsatts för våld och förtryck i hederns namn.
● Lönepåslag med 2 000 kr för samtliga medarbetare inom
socialjouren.
● Socialsekreterare med flera års erfarenhet ska handlägga
barn- och ungdomsärenden.
● Införa karriärtjänster för kommunens socialsekreterare på
utredningsenheten.
● Volymökningen ska i första hand användas till fler
socialsekreterare i utredningsenheterna och socialjouren.

Ekonomi
Sifferprioriteringar SoV 2017 (tkr)

19 000

Kuratorer för äldre

1 000

Socialsekreterare

3 500

Grundbemanning nattetid i omsorgen

6 500

Ej höjninga av omsorgstaxan för äldre

2 000

Barnpedagog på CMV

500

Nattpersonal på LSS-boenden

2 000

Karriärtjänster socialsekr på utredningsenheten

2 500

Socialjour

1 000
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