Sv 270/2016

Protokoll

Socialnämnd väster
2017-04-20
Datum:
Klockan: 08:45 - 12:00
Plats:
Ribbingsgatan 1-3, Jätten
Närvarande ledamöter
Eva Eriksson (S)
Anders Olsson (C)
Azita Iranipour (L)
Evariste Nkurikiye (S)
Inger Larsson (S)
Lars-Göran Hallenius (S)
Owe Ranebäck (KD)
Ewa Leitzler (M)
Ann-Katrine Jondelius (M)
Anders Östlund (SD)
Jesper Räftegård (MP)

§§ 52-62

Tjänstgörande ersättare
Christer Johansson (L) ersätter Azita Iranipour (L) §§ 63-71
Närvarande ersättare
Olof Johansson (MP)
Christer Johansson (L)
Barbara Komnik (V)
Marianne Hamp (M)
Febro Oktay (KD)
Lisa Dahlpil (S)

§§ 52-62

Övriga
Susanne Bergström socialchef
Munica Gunnarsson stadsmissionen
Maria Byrstrand Ekonom
Therese Östling Planerare
Ammi Dahlén lokalplanerare
Mikael Gustander lokalplanerare

Paragraf 52-71
1

Kim Ivarsson, sekreterare
Justerat den 20 april 2017

Eva Eriksson, ordförande

Jesper Räftegård, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 april 2017.

§ 52 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Föreslås att Jesper Räftegård (MP) utses att justera dagens protokoll
med Ewa Leitzler (M) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Jesper Räftegård (MP) utses att justera dagens protokoll med Ewa
Leitzler (M) som ersättare.

§ 53 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. § 55 "Unga som begår brott" utgår. Ewa Leitzler anmäler en
övrig fråga till nämnden "Hot och säkerhet" (§ 61). Sekretessärendena S
24-29 (§§ 61-66) tillkommer.
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar att fastställa ärendelistan.

§ 54 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden. Febro
Oktay anmäler jäv i sekretessärendena S 3-4, 6-8 (§§ 41-42, 44-46). Ewa
Leitzler anmäler jäv i sekretessärende S 5 (§ 43).
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 55 Unga som begår brott
Handläggare: Christian Cederhag
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från Socialnämnd västers sammanträde 20 april 2017 och
behandlas på nämndens sammanträde i maj.

§ 56 Social investering - REMAKE
Ärendenummer: Sv 83/2017
Handläggare: Monica Gunnarsson
Ärendebeskrivning
Modellen REMAKE är skapad av Stadsmissionen, och verksamheten i
Örebro kommer att heta REMAKE Örebro och vara en lokal anpassning av
grundmodellen. Modellen innebär en återbruksverksamhet med praktiska
aktiviteter så som sömnad, stickning/virkning, målning osv. Verksamheten
bygger på att överskottstextiler och prylar/möbler från en
secondhandverksamhet används som grundmaterial och görs om för att
kunna säljas i verksamheten.
REMAKE riktar sig till personer som inte befinner sig i någon form av
åtgärd och syftar till att hjälpa dem att hamna rätt i systemet. Satsningen
föreslås genomföras under två år för att därefter implementeras och
fortsätta utifrån de behov som framkommit under tiden för etablering av
metoden.
Beslutsunderlag
Projektägare - Sociala investeringar, 2017-02-13
Rutin för idéprövning och ansökan, 2016-11-17
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Idéprövning - REMAKE, 2017-01-17
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
- Socialnämnd väster ställer sig bakom idéprövningen till social
investering, REMAKE, och godkänner framskrivande av ansökan.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 57 Ekonomisk Rapport
Ärendenummer: Sv 6/2017
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Maria Byrstrand informerar om det ekonomiska läget efter mars månad.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport, 2017-04-07
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 58 Information om ramrevideringar
Ärendenummer: Sv 223/2016
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Information ges om Programnämnd Social välfärds beslut om reviderade
driftbudgetramar. Programnämnd Social välfärd har fattat beslut om
reviderade ramar 2017 som påverkar Socialnämnderna. Den totala ramen
höjs med 2,3 mnkr och uppgår till 467,4 fördelat på Socialnämnd väster
316 mnkr och Socialnämnd Öster 151,4 mnkr. Den största posten avser
överförda resultat från 2016 med totalt 1,9 mnkr.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 59 Lokal-och bostadsförsörjningsplan
Ärendenummer: Sv 114/2017
Handläggare: Ammi Dahlén, Mikael Gustander
Ärendebeskrivning
En effektiv lokalförsörjningsprocess som säkerställer att verksamheterna
har tillgång till ändamålsenliga lokaler, att lokalerna förvaltas
kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov är
av central betydelse för kommunens ekonomi. Genom
lokalförsörjningsplaner läggs grunden till en långsiktig planering och ett
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser.
Programnämnd Social välfärd fattade beslut om lokal- och
bostadsförsörjningsplan 6 april.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
- Lokal- och bostadsförsörjningsplanen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 60 Ny översiktsplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Sv 42/2017
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Ny översiktsplan är ute på samrådsremiss. Synpunkter på förslaget ska
lämnas senast den 30 april.
Översiktsplanen "Vårt framtida Örebro" är en planering för hela Örebro
kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya
vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska
skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i
framtiden. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för
att Örebro kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även
för framtida generationer.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Socialnämnd
väster föreslår att texten utökas med en mening med ett förtydligande
angående vikten av att sociala välfärdsområden beaktas i översiktsplanen.
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Beslutsunderlag
Samrådsremiss - Vårt framtida Örebro  Översiktsplan för Örebro
kommun, 2017-02-01
Tjänsteskrivelse, 2017-03-29
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
- Socialnämnd väster antar förvaltningens förslag till yttrande med tillagd
justering som sitt eget och översänder det till Programnämnd
Samhällsbyggnad.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 61 Övrig fråga om hot och säkerhet
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Ewa Leitzler anmäler en övrig fråga gällande hot och våld. Mer
information önskas angående policys och riktlinjer gällande hot och våld.
Therese Östling informerar om att det har tidigare beslutats om en sådan
handlingsplan, denna föreslås skickas ut till nämnden på
nytt. Utformningen för hur frågan ska behandlas ska tas upp på presidiet.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 62 Revisionsrapport - kommunens flyktingmottagande
Ärendenummer: Sö 314/2016
Handläggare: Ingrid Rislund
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av om
styrning, genomförande och uppföljning av flyktingmottagandet sker på ett
ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2016.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport, 2017-02-09
Socialnämnd östers svar, 2017-03-20
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 63 Revisionsrapport personalförsörjning
Ärendenummer: Sv 112/2017
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning av hur
Socialnämnd öster, Socialnämnd väster samt Kommunstyrelsen följer upp
arbetsgivarfrågor med fokus på personalförsörjning. Uppdraget ingick i
revisionsplanen för år 2016.
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens granskning, 2017-02-23
Tjänsteskrivelse, 2017-03-29
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
- Socialnämnd väster antar Socialförvaltningens förslag till svar som sitt
eget och översänder det till Stadsrevisionen.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 64 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
Verksamhetsuppföljning ensamkommande mars 2017
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 65 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sv 335/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Skrivelser:
Samverkansprotokoll, 2017-04-06
Beslut
Socialnämnd väster beslutar att ta anmälda handlingar till protokollet.

§ 66 Nytt PUL-ombud för socialnämnderna
Ärendenummer: Sö 211/2012
Ärendebeskrivning
Ett personuppgiftsombuds uppdrag innebär att ha översyn så
personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna
organisationen. Nuvarande PUL-ombud för socialnämnderna går i pension
och behöver ersättas.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster:
- Nämndadministratör, Ilina Dahlberg Andersson, utses till
personuppgiftsombud för Socialnämnd väster.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 67 Anmälan av omedelbara beslut enligt den
kompletterande beslutanderätten (ordförandebeslut)
Ärendenummer: Sv 333/2016
Handläggare: Ordförande
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Ärendebeskrivning
Beslut från mars 2017 redovisas i pärm vid nämndsammanträdet.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar lägga anmälda beslut enligt den
kompletterande beslutanderätten (ordförandebeslut) till handlingarna.

§ 68 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 334/2016
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB för tiden
februari 2017.
Attestkomplettering mars 2017.
Tjänstetillsättningar mars 2017.
Socialnämnd västers sociala utskotts protokoll från mars 2017.
Lex Sarah-ärenden, utredning och beslut, perioden mars 2017.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna
2. Följande stickprov dras att redovisas vid nästkommande
nämndsammanträde, beslut gällande en person född 8409.

§ 69 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar kring aktuella frågor, händelser och nyheter som
berör Socialnämnd västers verksamheter. Information ges om kommande
informationsmöten om hot och våld som socialchefen ska hålla 8-9 maj där
Polismyndigheten och förvaltningens säkerhetssamordnare är inbjudna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 70 Ordförandes information
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande ger aktuell information till Socialnämnd väster. Ordförande
informerar tillsammans med socialchefen om kommunbesöket från
den nationella samordnaren för barn och ungdomsfrågor.
Socialförvaltningen redogjorde där för de insatser som gjorts för att minska
personalomsättningen, utöka samverksformer samt om uppstarten av
Socialkontor Vivalla.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 71 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.
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