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Kristin Abrahamsson, sekreterare
Justerat den 22 februari 2019.
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Carina Toro Hartman (S), ordförande

David Larsson (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 februari 2019.

§ 27 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: 27-31 (§§ 67-70, § 55).
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Föredragningslistan fastställs.

§ 28 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

David Larsson (SD) föreslås att justera dagens protokoll med Carl-Johan
Wase (M) som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- David Larsson (SD) utses att justera dagens protokoll med Carl-Johan
Wase (M) som ersättare.
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§ 29 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens ärenden.
Inger Ljung (C) anmäler jäv i personärende 5 (§ 45).
Sara Maxe (KD) anmäler jäv i personärende 6 (§ 52).
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Anmälan om jäv tas till protokollet.

§ 30 Information om Socialförvaltningens verksamheter
Handläggare: Susanne Bergström, Lena Mantler
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Susanne Bergström och verksamhetschef Lena Mantler
informerar om Socialförvaltningens verksamheter.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 31 Årsberättelse 2018
Ärendenummer: Soc 175/2019
Handläggare: Marie Worge, Lena Segerberg, Lena Mantler
Ärendebeskrivning

Socialnämndernas Årsberättelse syftar till att redovisa resultatet av nämndernas
uppdrag och ekonomi för 2018. Rapporten innehåller även analys av resultat
samt noteringar om positiva iakttagelser och förbättringsområden.
Fördjupad information om hur förvaltningen arbetar med systematisk
kvalitetsutveckling, vilka åtgärder som utförts för att säkra verksamhetens
kvalitet och vilka resultat som har uppnåtts finns i förvaltningens
kvalitetsberättelse (Sv 349/2018, Sö 350/2018).
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Totalt redovisar de båda socialnämnderna ett underskott med 17,9 mnkr.
Socialnämnd väster står för 4,1 mnkr av underskottet och Socialnämnd öster
för 13,8 mnkr. Orsakerna till avvikelserna är framförallt att behovet av externa
vård- och behandlingsplatser varit större än förväntat, främst för vuxna.
Förvaltningen har under året arbetat med utvecklingsuppdrag och åtaganden i
Verksamhetsplan med budget 2018 för att än bättre uppfylla lagstiftningens
krav, socialnämndernas reglementen och kommunens verksamhetsmål.
Förvaltningens målsättning är att Örebro kommuns familjer och enskilda ska
få stöd som motsvarar deras behov av individ- och familjeomsorg, och att de
har möjlighet till inflytande och delaktighet. Därtill ska förvaltningen bidra till
kommunens mål att medborgarnas livsvillkor ska vara jämlika, att alla
människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras, att barn
kompenseras för ojämlika livsvillkor samt att Örebro kommun erbjuder en
trygg och god omsorg. För att nå dessa mål har förvaltningen ekonomiska och
personella resurser samt stöd- och behandlingsresurser i form av olika
verksamheter som ska användas på ett effektivt sätt. Tillsammans bidrar
resurserna till att en god ekonomisk hushållning kan upprätthållas. Detta kräver
bland annat att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare, bidrar till att
kommunens lokaler nyttjas på ett effektivt sätt samt med hjälp av digitalisering
och annan kvalitetsutveckling utvecklar sin verksamhet.
Förvaltningens verksamhetsidé är ”Vi stödjer människor i deras vardag”.
Innehållet i Socialnämnd östers och västers Årsberättelse är identiskt.
Beslutsunderlag

- Socialnämnd västers årsberättelse, 190130
- Socialnämnd östers årsberättelse, 190130
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Socialnämnd västers respektive Socialnämnd östers Årsberättelse 2018
fastställs.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
Christer Johansson (L), Carl-Johan Wase (M) och David Larsson (SD) deltar
inte i beslutet.
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§ 32 Verksamhetsplan med budget 2019
Ärendenummer: Soc 176/2019
Handläggare: Marie Worge, Lena Segerberg, Lena Mantler
Ärendebeskrivning

Socialnämndens verksamhetsplan med budget 2019 beskriver ambitionen,
utmaningarna och målsättningarna för Socialförvaltningens verksamheter och
utveckling under 2019.
Verksamhetsplan med budget 2019 har samverkats och SACO, Kommunal
och Vision är överens med arbetsgivarens förslag.
Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan med budget 2019, 190204
- Yrkande och reservation från Liberalerna
- Yrkande och reservation från Moderaterna
- Yrkande och reservation från Sverigedemokraterna
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2019 för Socialnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
3. Socialnämnden överlämnar information till Kommunstyrelsen om
behov av ytterligare medel för volymökning gällande insatser till barn,
unga och vuxna.
4. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att löpande rapportera
utvecklingen av arbetet med beslutade effektiviseringsåtgärder.
5. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att föreslå ytterligare åtgärder
för nå en ekonomi i balans.
Yrkande

Christer Johansson (L) och Carola Johansson (L) yrkar avslag på
Socialförvaltningens förslag och bifall till egen budget. (Bilaga 1)
Carl-Johan Wase (M) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag och bifall
till egen budget. (Bilaga 2)
David Larsson (SD) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag och bifall
till egen budget. (Bilaga 3)
Proposition

Ordförande Carina Toro Hartman (S) finner att det finns fyra förslag till beslut,
det vill säga Socialförvaltningens förslag respektive Christer Johanssons (L) och
Carola Johanssons (L) yrkande om bifall till egen budget, Carl-Johan Wases
(M) yrkande om bifall till egen budget samt David Larssons (SD) yrkande om
bifall till egen budget.
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Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Socialnämnden beslutar
enligt Socialförvaltningens förslag.
Beslut

Socialnämnden beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2019 för Socialnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2019 överlämnas till Programnämnd
social välfärd för kännedom.
3. Socialnämnden överlämnar information till Kommunstyrelsen om
behov av ytterligare medel för volymökning gällande insatser till barn,
unga och vuxna.
4. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att löpande rapportera
utvecklingen av arbetet med beslutade effektiviseringsåtgärder.
5. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att föreslå ytterligare åtgärder
för nå en ekonomi i balans.
Reservation

Christer Johansson (L) och Carola Johansson (L) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till egen budget.
Carl-Johan Wase (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till egen budget.
David Larsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om bifall till egen budget.

§ 33 Val av ledamot till socialt utskott
Ärendenummer: Soc 140/2019
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Björn Bjerke (S) är ny ersättare i Socialnämnden. Förslaget är att Björn utses
som ersättare i Sociala utskottet 1. Den platsen är i nuläget tillfälligt vakant.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
- Björn Bjerke (S) utses som ersättare i Sociala utskottet 1.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Björn Bjerke (S) utses som ersättare i Sociala utskottet 1.

6 (12)

ÖREBRO

Protokoll

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

Anmälan av delegationsbeslut för januari 2019:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Avtal
- Begäran om överflytt av ärende till Örebro kommun
- Hemvärnsprövning
- Yttrande till IVO
- Sammanställning av utredning och beslut gällande Lex Sarah
- Attestförteckning
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 190124 och 190131.
Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från W3D3.
- Attestförteckning.
- 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 Fanny Cronas beslut från 2019-01-10 om att
inleda utredning enligt 7 § LVM gällande person född -57.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 35 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

- Inbjudan till Dialogmöte 20 mars om spelregler för samverkan
- Överenskommelse om samverkan i Örebro mellan det civila samhället och
kommunen
- Samverkansprotokoll, 190205
- Protokollsutdrag från KF 2019-01-30, Vissa val m.m.
- Bilaga till protokollsutdrag KF, Vissa val m.m. Valhandling.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 36 Ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Soc 27/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

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

- Verksamhetsrapport - Socialförvaltningens uppföljning av ensamkommande
januari 2019, 190206
Förslag till beslut

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

Socialnämnden beslutar
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 37 Förvaltningschefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om att SKL under 14 dagar i mars kommer att
följa arbetet för Socialkontor Vivalla. SKL kommer att ha ett
områdesperspektiv när de följer förvaltningschefs och enhetschefs arbete.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 38 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande informerar om att det under dagens gruppmöte för majoriteten
framkom att de förtroendevalda är väldigt intresserade av att göra studiebesök i
Socialförvaltningens verksamheter framöver.
Beslut

Socialnämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 39 Personärenden
Ärendebeskrivning

Se separat sekretessprotokoll.
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Bilaga 1.
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Bilaga 2.
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Bilaga 3.
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