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Kristin Abrahamsson, sekreterare
Justerat den 24 maj 2018.

Eva Eriksson, ordförande

Ann-Katrine Jondelius, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 maj 2018.

§ 56 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.
Personärenden har tillkommit: S 20 A (§ S 80), S 20 B (§ S 81), S 21 (§ S
75) och S 22 (§ S 96).
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Föredragningslistan fastställs.
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§ 57 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ann-Katrine Jondelius (M) föreslås att justera dagens protokoll
med Christer Johansson (L) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Ann-Katrine Jondelius (M) utses att justera dagens protokoll
med Christer Johansson (L) som ersättare.

§ 58 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens ärenden.
Febro Oktay (KD) anmäler jäv i ärendena S 20 A (§ S 80), S 20 B (§ S 81).
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Anmälan om jäv tas till protokollet.

§ 59 Återkoppling av åtgärder efter revisionsrapport
Ärendenummer: Sv 119/2017
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
I en revisionsrapport 2015 och i en uppföljande rapport 2017 har det
konstaterats att det finns brister i överlämnande av uppdrag till utförande
enhet och i uppföljningar av beslutade insatser. Under hösten 2017
genomfördes en granskning enligt tillsynsplanen och parallellt med denna
gjorde rådgivande expert en utredning för att belysa områden där
förbättringar kan göras. Förvaltningens ledningsgrupp beslutade om tre
åtgärder som föreslogs i tillsynsrapporten.
Beslutsunderlag
- Svar på revisionsrapport - Granskning av insatser för barn och unga,
2017-09-26
- Redovisning av åtgärder med anledning av granskningsrapporten, 201804-16
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 60 Information om Skolfam
Handläggare: Britt Lindström
Ärendebeskrivning
Syftet med den sociala investeringen är att minska risker för utanförskap
genom att implementera arbetsmodellen Skolfam. Skolfam handlar om att
uppmärksamma och stödja familjehemsplacerade barn och unga för att de
ska nå måluppfyllelse i grundskolan.
Målgruppen för satsningen är de barn som är placerade av Örebro kommun
i Örebro kommun vid starten juni 2016.
Projektledare Britt Lindström informerar om hur arbetet med Skolfam går.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 61 Socialnämndernas ANDT-arbete
Ärendenummer: Sv 198/2018
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Enligt uppdrag i Örebro kommuns Strategi med fokus på förebyggande
arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT), har
Socialförvaltningen gjort en sammanställning över socialnämndernas
arbete med koppling till ANDT. Sammanställningen ska fastställas av
nämnd och överlämnas till KSF strategiska funktion för att vara en del i en
kommungemensam handlingsplan.
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Verksamhetschef Urban Svensson informerar om hur förvaltningen
bedriver arbete i enlighet med strategin.
Beslutsunderlag
- Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika,
dopning och tobak, 2017-05-22
- Sammanställning över socialnämndernas ANDT-arbete 2018, 2018-04-25
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Socialnämnd väster fastställer sammanställning av socialnämndernas
ANDT-arbete.
2. Socialnämnd väster beslutar att överlämna sammanställningen till KSFs
strategiska samordnare för drogförebyggande arbete.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 62 Taxa vid dödsboförvaltning
Ärendenummer: Sv 160/2018
Handläggare: Christel Eriksson, Lena Ahlberg, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Enligt 18 kap. 2 § ärvdabalken har en kommun rätt att ta ut ersättning av
ett dödsbo för sina kostnader för dödsboförvaltning. Ersättningen skall
motsvara kommunens självkostnad enligt 2 kap. 6 § kommunallagen.
Örebro kommun har hittills inte fattat beslut om timtaxa vid provisorisk
dödsboförvaltning.
Beslutsunderlag
- Taxa vid provisorisk dödsboförvaltning, 2018-04-10
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnd väster anhåller att
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Kommunfullmäktige fastställer timtaxa för provisorisk
dödsboförvaltning om 350 kr exklusive moms.
2. Beloppet räknas årligen om med omsorgsprisindex (OPI) med basår
2017.
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Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 63 Ramjustering och ombudgetering
Ärendenummer: Sv 276/2017
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Efter beslut i Programnämnd social välfärd tilldelas medel för överfört
resultat 2017, ökade kostnader utifrån indexuppräkning samt ökat
friskvårdsbidrag. Nämnderna får även medel gällande satsningen Tryggare
välfärd och till personalresurser inom familjecentralerna. Vidare sker
ombudgetering mellan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
och Socialnämnd Öster för receptionspersonal på Ribbingsgatan 1-3 samt
interna ombudgeteringar mellan Socialnämnderna gällande effektivare
resursutnyttjande.
Totalt tilldelas Socialnämnd väster 672 tkr och Socialnämnd öster 12 036
tkr.
Beslutsunderlag
- Tilläggsanslag och ombudgeteringar april 2018, 2018-04-17
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd Väster
- Fördelad budget per driftsnämnd fastställs enligt underlag.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
Ewa Leitzler (M) deltar inte i beslutet.

§ 64 Delårsrapport 1 med prognos, 2018
Ärendenummer: Sv 165/2018
Handläggare: Lena Segerberg, Rolf Jonsson, Marie Worge, Urban
Svensson, Lena Mantler
Ärendebeskrivning
Delårsrapport med prognos 1 syftar till att redovisa det ekonomiska
resultatet efter årets fyra första månader samt en första prognos för helåret.
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Förvaltningens samlade prognos visar ett underskott på 4,3 mnkr.
Socialnämnd väster står för ett underskott på 2,8 mnkr och Socialnämnd
öster för ett underskott på 1,5 mnkr. Förvaltningens verksamheter i egen
drift väntas totalt redovisa ett överskott på 4,7 mnkr och externa köp ett
underskott på 9,0 mnkr.
Beslutsunderlag
- Delårsrapport med prognos 1, 2018, 180509
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Socialnämnd väster fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2018.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Socialnämnd väster lägger informationen om ett prognosticerat
underskott på 9 mnkr på grund av volymökning externa köp till
handlingarna.
4. Socialnämnd väster begär hos Programnämnd social välfärd att arbetet
inför 2019 års budget påbörjas med att ta fram en modell för budget som
tar hänsyn till socialnämndernas kort och långsiktiga volymförändringar
utifrån det uppdrag som åvilar nämnderna utifrån lag och reglemente.
5. Socialförvaltningen får i uppdrag att säkra myndighetsutövningen på
utredningsavdelning barn/vuxna genom att anställa 6,0 ssg handläggare.
6. Socialförvaltningen får i uppdrag att säkerställa verkställighet av
beslutade biståndsinsatser för barn genom att anställa 6,0 ssg inom
öppenvård barn och familj.
7. Socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta med påbörjade
effektiviseringsuppdrag för att nå en ekonomi i balans.
8. Socialförvaltningen får i uppdrag att rapportera på socialnämnd
västers sammanträde i juni vilka ekonomiska effekter påbörjade
effektiviseringsuppdrag gett på kort sikt och förväntas ge på lång sikt.
9. Socialnämnd väster ska rapportera till Kommunfullmäktige hur
verksamheten utvecklas och hur den ekominska ställningen är i samband
med delår 2 då förvaltningen vid delår 1 prognosticerar underskott.
Yrkande
Christer Johansson (L) yrkar bifall till Socialförvaltningens förslag
gällande beslutspunkterna 5 och 6.
Christer Johansson (L) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag
gällande beslutspunkterna 1-4 och 7-9 till förmån för egen lagd budget i
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Kommunfullmäktige.
Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslutspunkterna 5
och 6, det vill säga Socialförvaltningens förslag och finner att Socialnämnd
väster beslutar enligt detta.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslutspunkterna 1-4 och 79, det vill säga Socialförvaltningens förslag respektive Christer Johanssons
(L) yrkande om avslag på Socialförvaltningens förslag till förmån för egen
lagt budget i Kommunfullmäktige. Ordföranden ställer yrkandena mot
varandra och finner att Socialnämnd väster beslutar enligt
Socialförvaltningens förslag.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
1. Socialnämnd väster fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2018.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
3. Socialnämnd väster lägger informationen om ett prognosticerat
underskott på 9 mnkr på grund av volymökning externa köp till
handlingarna.
4. Socialnämnd väster begär hos Programnämnd social välfärd att arbetet
inför 2019 års budget påbörjas med att ta fram en modell för budget som
tar hänsyn till socialnämndernas kort och långsiktiga volymförändringar
utifrån det uppdrag som åvilar nämnderna utifrån lag och reglemente.
5. Socialförvaltningen får i uppdrag att säkra myndighetsutövningen på
utredningsavdelning barn/vuxna genom att anställa 6,0 ssg handläggare.
6. Socialförvaltningen får i uppdrag att säkerställa verkställighet av
beslutade biståndsinsatser för barn genom att anställa 6,0 ssg inom
öppenvård barn och familj.
7. Socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta med påbörjade
effektiviseringsuppdrag för att nå en ekonomi i balans.
8. Socialförvaltningen får i uppdrag att rapportera på socialnämnd
västers sammanträde i juni vilka ekonomiska effekter påbörjade
effektiviseringsuppdrag gett på kort sikt och förväntas ge på lång sikt.
9. Socialnämnd väster ska rapportera till Kommunfullmäktige hur
verksamheten utvecklas och hur den ekominska ställningen är i samband
med delår 2 då förvaltningen vid delår 1 prognosticerar underskott.
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Reservation
Christer Johansson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer
Johanssons (L) yrkande om avslag på Socialförvaltningens förslag.

§ 65 Asyl och flyktingmottagande inklusive
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Socialchef Susanne Bergström och controller Rolf Jonsson informerar
nämnden om den nuvarande situationen för ensamkommande barn och
unga.
Beslutsunderlag
- Socialförvaltningens uppföljning av ensamkommande januari-april 2018,
180508
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Verksamhetsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 66 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sv 15/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Socialförvaltningen handlingar som inkommit och
som bedömts relevanta för Socialnämnd väster att få kännedom om.
Beslutsunderlag
- Samverkansprotokoll, 2018-05-08
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
- Informationen läggs till handlingarna.

9

Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 67 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sv 14/2018
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut för april 2018:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Utlämnande av allmän handling
- Avtal
- Attestförteckning
- Socialnämnd västers sociala utskottsprotokoll från 180420, 180425,
180427 och 180504.
Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut finns i pärm.
Beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd väster
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde: socialsekreterare Jens Wolmars beslut från 2018-04-27
gällande föranleder ej åtgärd från socialnämnd för person född 0301.

§ 68 Socialchefen informerar
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen kommer att boka tid med ordförandena om
effektiviseringsuppdraget 2019 som gått ut till förvaltningarna på
sammanlagt 83,5 miljoner kronor för Örebro kommun. Förvaltningschefen
ska lämna in förslag till programekonom senast 1 september 2018.
I ÖSBn finns en politisk inriktning om att tillsammans med Region Örebro
län starta en Mini-Maria. Regionfullmäktige uppdrog åt Regionstyrelsen att
i samarbete med länets kommuner kartlägga behov och resurser samt se
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över förutsättningarna för att skapa en mottagning för unga med
drogproblem. Programnämnd social välfärd kommer 31 maj besluta om att
söka stadsbidrag för att anställa en projektledare. Projektledaren ska
undersöka förutsättningarna att etablera en Mina-Maria-verksamhet och
ska december 2018 presentera en plan för beslut om eventuellt
genomförande. Besluten tas av Programnämnd social välfärd och Region
Örebro län.
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 69 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har fått i uppdrag från politikerna i majoriteten att se
över konsekvenserna av att höja barnbidraget för familjehemsplacerade
barn med 200 kr. Ordförande informerar om de konsekvenser som
förslaget skulle innebära.
Beslutsunderlag
- Svar på hur Skatteverket ser på en generell höjning av
omkostnadsersättningen för familjehem med 200 kr, 2018-04-25
Beslut
Socialnämnd väster beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 70 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.
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