Protokoll

Soc 321/2019

Socialnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2019-11-14
09:00–14:00
Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Närvarande ledamöter
Sara Maxe (KD)
Carl-Johan Wase (M)
Lars-Göran Hallenius (S)
Carola Johansson (S)
Johan Gynnhammar (S)
Evariste Nkurikiye (S)
Annika Tholster (C)
Faisa Maxamed (V)
Argjira Morina (M)
Monica Skålberg (M)
Christer Johansson (L)
Tjänstgörande ersättare
Britten Uhlin (S)
Inger Ljung (C)
Yvonne Käll (M)
Närvarande ersättare
Per Danielsson (KD)
Louise Ornell (V)
Carina Johansson (L)
Övriga
Frans Flodin
Marie Worge
Therese Östling
Susanne Bergström
Lena Segerberg
Ingela Widner

Nämndadministratör
Planerare, §§ 168-169
Planerare, §§ 174-176
Förvaltningschef
Ekonom, §§ 171-173
Enhetschef, §§ 168-169

Paragraf 165–175 och 177–180

1 (11)

ÖREBRO

Protokoll

Frans Flodin, sekreterare
Justerat den 21 november 2019.

Sara Maxe (KD), ordförande
Christer Johansson (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 november.
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§ 165 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.
Ordförande ger nämnden möjlighet att anmäla övriga ärenden till
dagordningen.
Personärenden har tillkommit: 14-16 (§§ 319, 323-324)
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- dagordningen fastställs.

§ 166 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Christer Johansson (L) föreslås att justera dagens protokoll med David
Larsson (SD) som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Christer Johansson (L) utses att justera dagens protokoll med David
Larsson (SD) som ersättare.

§ 167 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens sammanträde.
- Sara Maxe (KD) anmäler jäv i personärende: § 322
- Annika Tholster (C) anmäler jäv i personärende: § 314
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- anmälan av jäv tas till protokoll.
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§ 168 Förslag till riktlinjer för socialjourens uppdrag med
mera
Ärendenummer: Soc 331/2019
Handläggare: Marie Worge, Ingela Widner
Ärendebeskrivning

Socialjourens uppdrag omfattar handläggning och rådgivning inom
Socialnämndens ansvarsområde, rörande ärenden och åtgärder som inte kan
vänta till socialkontorens ordinarie öppettider. Socialjouren mottar och
hanterar också andra sociala frågeställningar genom hänvisning till relevant
aktör. Dessutom har Socialjouren uppdrag i vissa av Socialförvaltningens
rutiner för avvikelser, rörande situationer som inte kan vänta.
Beslutsunderlag

- riktlinjer för socialjourens uppdrag, 2019-10-21
- tjänsteskrivelse, 2019-10-25
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden:
- Socialnämnden antar Riktlinjer för Socialjourens uppdrag med mera.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag.

§ 169 Information om verksamhet Kvarbo
Ärendenummer: Soc 82/2019
Handläggare: Ingela Widner
Ärendebeskrivning

Det finns människor i samhället som behöver stöd och hjälp för att kunna bo
kvar i sina lägenheter. Bostadsbrist i kombination med hårdare regler hos
hyresvärdarna gör det svårare än förut att behålla sitt kontrakt.
Problematiken har diskuterats i ett samverkansforum med representanter från
Socialförvaltningen, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete
(Fufa), Socialpsykiatrin inom Förvaltningen för funktionsstöd (FFF), ÖBO
samt bostadstrateg inom Lokalförsörjningsenheten. Gemensamt för de fram en
idé om en försöksverksamhet som under 2 år ska jobba uppsökande och aktivt
vräkningsförebyggande: Kvarbo.
Beslutsunderlag

Uppdragsdirektiv, 2019-08-21
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Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden:
- informationen läggs till handlingarna
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag.

§ 170 Ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Soc 27/2019
Handläggare: Urban Svensson, Lena Mantler
Ärendebeskrivning

Socialchef Susanne Bergström informerar nämnden om den nuvarande
situationen för ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag

- Verksamhetsuppföljning, 2019-10-28
Förslag till beslut

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

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag.

§ 171 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Soc 26/2019
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Ekonom Lena Segerberg informerar nämnden om den ekonomiska
månadsrapporten för föregående månad Oktober.
Beslutsunderlag

- rapport, 2019-11-11
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Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:
- informationen läggs till handlingarna
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag.

§ 172 Avskrivning osäkra fordringar
Ärendenummer: Soc 1155/2019
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 ska göras bokföringsmässigt men fortsätter
att bevakas gentemot den enskilde kunden. Socialförvaltningen har gjort en
inventering av nämndens utestående fordringar 2018-12-31.
Behovet av bokföringsmässiga avskrivningar är sammanlagt 369 307 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-10-29
Avskrivning av 2018-års utestående fordringar, 2019-09-30
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden:
- en bokföringsmässig avskrivning av kundfordringar med sammanlagt 369 307
kr för 2018.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag.
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§ 173 Inriktning för Socialförvaltningens arbete med förslag
till Socialnämndens budget 2020
Ärendenummer: Soc 1322/2019
Handläggare: Lena Segerberg, Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

I Kommunfullmäktiges Övergripande strategier med budget (ÖSB) 2020
tilldelas Socialnämnden 10 miljoner kronor för volymökningar, varav 6
miljoner kronor har varit tidigare års volymökningstillskott. Kommunens totala
behov av att sänka kostnaderna de kommande åren är stort, och det aktuella
reduceringskravet år 2020 för kommunen som helhet är på 120 miljoner
kronor. Den ekonomiska tilldelningen till Socialnämnden kommer inte täcka
nuvarande kostnadsläge då förvaltningen prognostiserar ett underskott, i
september 2019 på 39,6 miljoner kronor.
Den ekonomiska situationen kräver kraftfulla åtgärder inom såväl
Socialnämndens egen verksamhet, som vid köp av externa insatser.
Socialförvaltningens förslag till budget 2020 behöver därför innehålla förslag
på åtgärder och större förändringar i arbetssätt som kan ge effekter genom en
högre genomströmning i insatser och lägre kostnader för externa köp.
Dessutom behöver förslaget innehålla minskad personalbudget och minskade
övriga kostnader. Tillsammans med vakanthållna tjänster 2019 behöver förslag
till kostnadsreduceringar omfatta 15 – 20 miljoner kronor, beroende av beslut
som nämnden själv råder över, eventuella beslut i Programnämnd social
välfärd, samt kommungemensamma rekommendationer.
Förvaltningens arbete med att ta fram förslag till budget 2020 ska ha
inriktningen att effektiviseringarna ska ske generellt och att
kostnadsreduceringarna inte ger kortsiktigt högre kostnader genom externa
köp av insatser.
Beslutsunderlag

- ordförandeförslag, 2019-10-23
- Budgetarbete 2020- PowerPoint, 2019-11-14
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Socialförvaltningen får i uppdrag att till nämnden lämna ett förslag till budget
2020 som innehåller förslag på reduceringar av personalbudget, samt åtgärder
och större förändringar i arbetssätt som kan ge effekter genom en högre
genomströmning i insatser och lägre kostnader för externa köp. Sammantaget
ska reduceringarna innebära minskade kostnader på 15–20 miljoner kronor.
- I samband med budget 2020 ska en konsekvensanalys av åtgärder och
reduceringar presenteras.
Carl-Johan Wase (M), Agijra Morina (M), Monica Skålberg (M), Yvonne Käll (M),
Christer Johansson (L), och Faisa Maxamed (V) deltar inte i beslutet.

7 (11)

ÖREBRO

Protokoll

§ 174 Remiss- Riktlinjer för idéburet-offentligt partnerskap
Ärendenummer: Soc 1033/2019
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Socialnämnden ombeds att lämna synpunkter på ett förslag till riktlinjer för
idéburet offentligt partnerskap, IOP. Remissvaret ska vara Kommunstyrelsen
tillhanda senast den 29 november.
IOP är en samverkansmodell mellan offentliga aktörer och idéburna
organisationer inom det sociala området.
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden ställer sig positiv till de
föreslagna riktlinjerna.
Beslutsunderlag

- Svar på remiss, 2019-10-23
- Tjänsteskrivelse, 2019-10-23
- Missiv, 2019-05-27
- Remissversion riktlinjer IOP, 2019-08-27
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden:
- Socialnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och
översänder det till Kommunstyrelsen.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 175 Utformning av härbärgesverksamhet samt förändrad
inriktning av stödboende Hjorten
Ärendenummer: Soc 889/2019
Handläggare: Therese Östling, Urban Svensson
Ärendebeskrivning

Ett förslag har tagits fram för utformning av härbärgesverksamhet samt idé till
förändrad inriktning av boende för målgruppen vuxna personer med
problematik kopplad till missbruk, psykiska problem och/eller hemlöshet.
Bakgrunden är att Socialförvaltningen upplever ett stort behov av ett nytt
synsätt och angreppssätt gällande målgrupperna som befinner sig i dessa
verksamheter. Förändringarna görs framförallt för att öka chanserna för
målgruppen att nå ett liv i nykterhet och att komma vidare till ett bättre ordnat
boende.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-11-05
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Anta förvaltningens förslag till utformning av härbärgesverksamhet samt
förändrad inriktning av stödboende Hjorten.
2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utveckla verksamheterna i enlighet
med den föreslagna utformningen.
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på införande av
service- och egenavgifter.
4. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att på sikt nå
en förvaltningsövergripande samverkan gällande målgruppen.
5. Programnämnd Social välfärd ger socialnämnden i uppdrag att utreda och
föreslå var i vårdkedjan för vuxna missbrukare som civila samhället skulle
kunna bedriva dygnet-runt-stöd som är lika eller mer kostnads- och
kvalitetsmässigt effektivt än drift i egen regi.
Punkt 5 ska vidare till programnämnd social välfärd
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag

§ 177 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Soc 29/2019
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för oktober 2019:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Avtal
- Hemvärnsprövning
- Attestförteckning
- Begäran om yttrande från IVO
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från, 191024, 191031, 191107
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Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från W3D3.
- Attestförteckning, 2019-11-08
- Delegationsbeslut innehållande sekretess finns i pärm.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde:
Socialsekreterare Lars Tjörnebros beslut enligt SoL utredning avslutas 11:1,
fattat den 28 oktober 2019.

§ 178 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Soc 28/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

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

- Samverkansprotokoll, 2019-10-08
- KTR-protokoll, 2019-09-23
- Minnesanteckningar- Prognos och samordningsgruppen, 2019-11-07
- Migrationsverkets prognos oktober 2019
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag.
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§ 179 Förvaltningschefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Susanne Bergström informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
- Förändrad förvaltningsorganisation
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- enligt förvaltningens förslag.

§ 180 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande informerar nämnden relevant information om vad som hänt sedan
förra sammanträdet.
Beslutsunderlag

- Omorganisering för bättre möjligheter för ett samlat stöd
- Budskapsplattform för förändrad förvaltningsorganisation
- Information om förändrad förvaltningsorganisation som ett led i pågående
verksamhetsutveckling (förvaltningschef)
- Information om förändrad förvaltningsorganisation som ett led i pågående
verksamhetsutveckling (organisation)
- information om ny förvaltningsorganisation
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- informationen läggs till handlingarna
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