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§§ 134–149

Liliana Jackson, sekreterare
Justerat den 28 november
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Monica Skålberg (M), justerare

John Johansson (S), ordförande

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 november
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§ 134 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar dagens sammanträde med socialnämnd öster 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.
Inga övriga ärenden anmäls.
Beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Föredragningslistan fastställs.

§ 135 Protokollsjusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Monica Skålberg (M) föreslås att justera dagens protokoll med David
Larsson (SD) som ersättare.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
- Monica Skålberg (M) beslutas justera dagens protokoll med David
Larsson (SD) som ersättare.

§ 136 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordföranden ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
Ingen anmälan av jäv har inkommit.
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§ 137 Personärenden
Ärendebeskrivning

Se separat sekretessprotokoll.

§ 138 Arbetsmängdsmätning
Ärendenummer: Sö 155/2018
Handläggare: Marie Worge
Ärendebeskrivning

Det första fullskaletestet av arbetsmängdsmätning har genomförts för
socialsekreterare och kuratorer i öppenvård. Eftersom verktyget är under
konstruktion och validering, så finns ännu inget resultat att offentliggöra.
Socialsekreterarna har gjort en utvärdering av verktyget som visar positiva
signaler. Förvaltningen har en planering för fortsatt utprovning av verktyget.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 139 Information om förberedelser inför
nämndförändringen
Ärendenummer: Sö 308/2018
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att två socialnämnder blir till en
efter årsskiftet och nytt reglemente antogs för den nya nämnden att börja gälla
från och med den 1 januari 2019. Det är viktigt att det inte saknas en behörig
beslutsfattare, särskilt för en socialnämnds uppgifter är detta viktigt då flera
beslut kommer att behöva fattas på delegation innan den nya nämnden hinner
sammanträda den första gången. Exempelvis kommer socialjouren inte kunna
fatta beslut i brådskande ärenden om den inte har lagstöd för dessa. Med
anledning av detta kommer beslut att behöva fattas som gör att det direkt den
1/1 2019 finns en behörig beslutsfattare.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer i december att besluta i
ärendet där förslaget från kommunstyrelseförvaltningen blir att nuvarande
mandatperiod för socialnämnderna förlängs till dess att det kan hållas ett första
sammanträde med den nya socialnämnden. Det innebär också att nuvarande
reglementen för socialnämnderna fortsätter att gälla och därmed även
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nuvarande delegationsordningar. Det behöver också fattas beslut om att
förlänga uppdragen för nuvarande ledamöter.
För nuvarande socialnämnderna och den nya socialnämnden innebär förslaget
följande:
Den 10 januari 2019 sammanträder nuvarande socialnämnder för att
delegationsbeslut fattade sedan decembermötet ska kunna rapporteras.
Därefter upphör de gamla nämnderna att gälla. Den nya socialnämnden har ett
konstituerande möte den 10 januari och antar då ny delegationsordning samt
utser ledamöter till utskottet. På nämndmötet kommer även beslut i
personärenden att fattas. Den 17 januari hålls första ordinarie sammanträde för
den nya socialnämnden.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
1. Socialnämnd öster planerar in ett extra sammanträde den 10 januari.
2. Socialnämnd öster lägger övrig information till handlingarna.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 140 Sammanträdestider 2019
Ärendenummer: Sö 417/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Förslag på mötestider att diskutera på ordförandeberedningen.
Nuvarande ordförandejour upphör i samband med årsskiftet.
En ny nämnd behöver troligen sammanträda i början av januari. Delegation
och utskott behöver beslutas om vid detta tillfälle.
Beslutsunderlag

- Årsplan 2019
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Sammanträdestider för år 2019 antas.
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Beslut

Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 141 Tillägg till delegationsordningen - Beslut att utse
utredare i mål rörande adoption
Ärendenummer: Sö 81/2014
Ärendebeskrivning

Den 1 september i år ändrades reglerna för utredning av adoption.
Socialnämnden har tidigare lämnat ett yttrande till domstolen i ärenden om
adoption. Förändringen är att socialnämnden ska på domstolens uppdrag utse
någon som ska genomföra utredningen. Socialnämnden ska inte längre pröva
innehållet i adoptionsutredningen, utan i stället ska utredaren redovisa sitt
resultat direkt till domstolen. Beslut att utse utredare i vårdnadsutredningar är
delegerat till enhetschef.
Förslaget är därför att det i delegationsordningen läggs till ett beslut att utse
utredare i mål rörande adoption. Till delegat föreslås enhetschefen för enheten
för Familjehem och Familjerätt.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, 2018-10-15
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Det föreslagna tillägget till delegationsordningen antas.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 142 Information från presidiernas möte med
Stadsrevisionen
Ärendenummer: Sö 411/2018
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande informerar nämnden om presidiets möte med Stadsrevisionen 7
november.
Beslutsunderlag

- Frågeställningar inför revisorernas träff med presidierna
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- Svar på frågor inför Stadsrevisionens träff med socialnämndernas presidier,
2018-10-24
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 143 Ekonomisk rapport

Ärendenummer: Sö 25/2018
Handläggare: Lena Segerberg, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning

Ekonom Lena Segerberg och controller Rolf Jonsson informerar om prognos
efter oktober månad.
Beslutsunderlag

- Ekonomisk månadsrapport, oktober
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 144 Avskrivning osäkra fordringar 2017
Ärendenummer: Sö 394/2018
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Enligt god redovisningssed för kommunens bokföring får inte kundfordringar
omfatta poster som är äldre än ett år om inte regelbundna avbetalningar görs.
Avskrivningen av dessa fordringar skall göras bokföringsmässigt men fortsätter
att bevakas gentemot den enskilde kunden. Socialförvaltningen har gjort en
inventering av nämndens utestående fordringar 2017-12-31.
Beslutsunderlag

- Avskrivning av osäkra fordringar, 2018-10-19
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Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Beslut fattas om en bokföringsmässig avskrivning av kundfordringar med
sammanlagt 364 848 kr för 2017.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 145 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

- Verksamhetsuppföljning januari-oktober 2018, 2018-11-07
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Verksamhetsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 146 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sö 27/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäler Socialförvaltningen handlingar som inkommit och som
bedömts relevanta för Socialnämnd öster att få kännedom om.
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Beslutsunderlag

- Samverkansprotokoll november månad, 2018-11-06
- Beslut om samverkansformer runt synligt missbruk i Örebros stadskärna
(2018-10-04 Sov §114), 2018-10-04
- Tillståndsutskottets protokoll, 2018-11-15
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till beslut
- Informationen läggs till handlingarna
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 147 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 26/2018
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för oktober 2018:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU samt FB
- Tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen
- Hemvärnsprövningar
- Ordförandebeslut
- Attestkomplettering
- Tjänstetillsättningar
- Utlämnande av allmän handling
- Överflytt av ärende
Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut i separat pärm.
- Ordförandebeslut om personuppgiftsincident
-Attestkompletteringar november, 2018-10-16
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
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2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde: gruppledare Camilla Karlssons beslut från 2018-10-02, gällande
beslutat att ej polisanmäl enl. SoL BoUför person född 1204.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 148 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Socialchef Susanne Bergström informerar om att utbildningar har hållits under
hösten för chefer och stabsfunktioner gällande verksamhetsutveckling med
stöd av ekonomistyrning.
På Socialförvaltningens nästa ledarforum 26/11 kommer en workshop om att
hitta samarbetsformer att hållas tillsammans med ledningsgruppen för
Förvaltningen för funktionshindrade.
Socialförvaltningen undersöker förutsättningarna för att för att skapa en
samägd verksamhet tillsammans med FFF.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
-Informationen tas till protokollet.

§ 149 Ordföranden informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ingen information.
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