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Kristin Abrahamsson, sekreterare
Justerat den 24 januari 2019.

Carina Toro Hartman (S), ordförande

Monica Skålberg (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 januari 2019.
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§ 12 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.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Föredragningslistan fastställs.

§ 13 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Monika Skålberg (M) föreslås att justera dagens protokoll med Yvonne
Käll (M) som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Monika Skålberg (M) utses att justera dagens protokoll med Yvonne Käll (M)
som ersättare.

§ 14 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens ärenden.
Ingen anmälan om jäv.
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§ 15 Tillsynsplanen 2019
Ärendenummer: Soc 23/2019
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Internkontrollen ska bidra till att nämnderna, med rimlig grad av säkerhet, kan
säkerställa att mål för den egna verksamheten uppnås. Följande tillsyner
planeras under 2019:
•
•
•

Efterlevnad av GDPR
Rutin för uppföljning och prognos
Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Beslutsunderlag

- Rapport - Riskanalys, 180830
- Tillsynsplan 2019, 181031
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Nämnden ska under 2019 tillsyna följande processer:
a. Efterlevnad av GDPR
b. Rutin för uppföljning och prognos
c. Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
2. Socialnämnden antar Tillsynsplan 2019 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 16 Överföring mellan nämndreglementen av uppgift om
yttrande till Spelinspektionen
Ärendenummer: Soc 24/2019
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Under 2018 har kommunfullmäktige fattat beslut att det från och med 2019
ska finnas en socialnämnd, till skillnad från två som förut. Beslutet innebar även
att de uppgifter som tidigare åvilat Socialnämnd öster gällande kommuners
uppgifter enligt alkohollagen, överförs till Miljönämnden. Nämndernas nya
reglementen börjar att gälla den 10 januari 2019.
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Uppgiften att avge yttranden till Lotteriinspektionen har även den hanterats av
Socialnämnd öster då det finns en del beröring till tillsynsärenden enligt
alkoholhandläggningen. Det handlar i huvudsak om spelautomater som oftast
finns på restauranger (vissa spel förutsätter serveringstillstånd). Inspektionen
vill veta om stället har ett serveringstillstånd, eventuellt pågående eller nyligen
avslutade tillsynsutredningar samt om placeringen är lämplig (utifrån
alkoholhandläggarnas lokalkännedom). Från 2019 byter Lotteriinspektionen
namn till Spelinspektionen och Lotterilagen har ersatts med Spellagen
(2018:1138). Spelinspektionen begär in yttranden från kommunen med stöd av
7 kap. 12 § och 3 kap. 11 § Spelförordningen (2018:1475).
Vid beslutet om nämndernas nya reglementen fördes uppgiften om yttranden
inte över till Miljönämnden, likt uppgifterna enligt alkohollagen. Därför
behöver kommunfullmäktige revidera Socialnämndens och Miljönämndens
reglementen i det här avseendet.
Detta innebär att i § 3 i Socialnämndens reglemente stryks följande punkt:
”Yttrande till lotteriinspektionen om automatspel och spel på värdeautomater
enligt 3 § lagen om anordnande av visst automatspel och 44 § lotterilagen.”
Följande punkt bör läggas till i Miljönämndens reglemente: ”Yttrande till
Spelinspektionen enligt 7 kap. 12 § och 3 kap. 11 § Spelförordningen
(2018:1475).
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse till nämnd, 181219
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Följande punkt i § 3 i Socialnämndens reglemente stryks: ”Yttrande till
lotteriinspektionen om automatspel och spel på värdeautomater enligt 3 § lagen
om anordnande av visst automatspel och 44 § lotterilagen.”
2. Följande punkt bör läggas till i Miljönämndens reglemente: ”Yttrande till
Spelinspektionen enligt 7 kap. 12 § och 3 kap. 11 § Spelförordningen
(2018:1475).
3. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
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§ 17 Information om säkerhet, handlingsplan och rutin
Ärendenummer: Sö 82/2016
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Planerare Therese Östling informerar om handlingsplan och rutin för nämnden
gällande säkerhet.
Beslutsunderlag

- Handlingsplan för förtroendevalda i socialnämnderna vid våld eller hot om
våld, 160414
- Rutin för ordningsvakt vid inställelse till nämnd eller utskott samt vid besök,
180619
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 18 Utbildning för förtroendevalda
Handläggare: Kristin Abrahamsson, Peter Björk
Ärendebeskrivning

I och med att vi har ny mandatperiod är det många nya politiker i nämnderna
som behöver information om vad det innebär att vara förtroendevald.
Ett utbildningspass hålls för att informera om allt det praktiska kring
förtroendeuppdraget.
Beslutsunderlag

- Nämndreglementen för Örebro kommun
- Socialförvaltningens verksamheter
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
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§ 19 Information om sekretess
Handläggare: Christian Cederhag
Ärendebeskrivning

Planerare Christian Cederhag informerar om sekretess.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 20 Information om Mini-Maria
Ärendenummer: Soc 25/2019
Handläggare: Ingela Widner
Ärendebeskrivning

Örebro kommun har i Övergripande strategier och budget 2018 med plan 2019–2020
under kapitlet ”en trygg individ och familjeomsorg” uttryckt att det finns
behov av en Mini-Maria verksamhet i samarbete med region Örebro län. I
februari 2017 beslutade Regionfullmäktige att bifalla en motion om att uppdra
åt Regionstyrelsen att kartlägga behov och resurser samt att se över
förutsättningarna för att skapa en mottagning för unga med drogproblematik.
I kartläggningen konstaterades att det finns förutsättning för att någon form av
pilotverksamhet skulle kunna starta. Programnämnden beslutade som en följd
av kartläggningen att ett pilotprojekt för Mini-Maria, i samverkan med Region
Örebro län, ska starta med löptid 2018–2019.
En projektledare fick uppdraget att senast december 2018 presentera en plan
för genomförande som skulle innehålla svar på följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definiera målgrupp för verksamheten
Avgränsning mot andra angränsande verksamheter
Organisationsform
Hur skall ärenden kunna aktualiseras, egenansökan/öppen ingång,
remisser, biståndsbeslut
Tillgång till verksamheten från övriga kommuner
Behov av resurser och kompetens i verksamheten
Lokaler
Finansiering av verksamheten
Eventuella konsekvenser för befintlig verksamhet

7 (11)

ÖREBRO

Protokoll

Ingela Widner, enhetschef för Socialtjänstens Boendeenhet för vuxna,
informerar om slutrapporten för Mini-Maria.
Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag Programnämnd social välfärd, 180618
- Slutrapport Mini-Maria, 181206
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Slutrapporten överlämnas till Programnämnd socialvälfärd för vidare
hantering.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 21 Ekonomiskt utfall 2018
Ärendenummer: Soc 26/2019
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Ekonom Lena Segerberg informerar om ekonomiskt utfall för 2018.
Beslutsunderlag

- Muntlig presentation.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
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§ 22 Ensamkommande barn och unga inklusive
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Soc 27/2019
Handläggare: Susanne Bergström, Urban Svensson
Ärendebeskrivning

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

- Verksamhetsuppföljning - Socialförvaltningens uppföljning av
ensamkommande januari-december 2018, 190110
- Migrationsverkets prognos november 2018
- Minnesanteckningar från arbetsgruppen ”Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning”
2018-11-20, 181211
Förslag till beslut

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

Socialnämnden beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 23 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

- Förtroendemannautbildning vid ny mandatperiod
- Beslut från IVO efter tillsyn HVB Nova, Sö 556/2018
- Granskning av nämndernas efterlevnad av GDPR, 181010
- Svar på frågor angående granskning, GDPR, 181214
- Registerförteckning GDPR väster
- Registerförteckning GDPR öster
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Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 24 Förvaltningschefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Ingen information från förvaltningschefen.

§ 25 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande informerar om Barnrättsdagarna som genomförs den 9-10 april
2019 i Conventums kongresshall i Örebro. Presidiet, en ledamot från
majoriteten samt en ledamot från oppositionen får anmäla sig till
evenemanget.
Presidiet ska se över vårens nämndsammanträden. Till nästa nämndmöte 14
februari kommer en planering för vilka nämndmöten som ska vara heldag
respektive halvdag.
Under våren kommer representanter från de olika enheterna som utgör
Socialförvaltningens verksamhet att besöka nämnden för att presentera sin
verksamhet.
Bussbiljetter och parkeringskvitton lämnas in till nämndadministratören och
summan ska skrivas in på arvodeslistan för mötet.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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§ 26 Personärenden
Ärendebeskrivning

Se separat sekretessprotokoll.
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