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Sophie Persson, sekreterare
Justerat den 18 december, 2017

John Johansson, ordförande

Erik Löfstedt, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 december
2017.

§ 164 Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar dagens sammanträde med socialnämnd öster 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.
Sedan sekretesskallelsen skickats ut har det tillkommit tre ärenden.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Föredragningslistan fastställs.

§ 165 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Erik Löfstedt (L) föreslås att justera dagens protokoll med Lea Strandberg
(MP) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Erik Löfstedt (L) utses att justera dagens protokoll med Lea
Strandberg (MP) som ersättare.

§ 166 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ordföranden ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
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Anders Berg (S) anmäler jäv i §§ 868-868
Carola Johansson (S) anmäler jäv i § 878
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Anmält jäv tas till protokollet.

§ 167 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretesskallelse

§ 168 Information om Översiktsplan
Ärendenummer: Sö 54/2017
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Socialnämnderna lämnade under våren in synpunkter på förslag till ny
översiktsplan. Nu presenteras en samrådsredogörelse. I den går att läsa
följande:
Socialnämnd väster och öster anser att det i förslaget till översiktsplan
saknas skrivningar om markanvändning för verksamheter inom det sociala
välfärdsområdet. Det socialpolitiska perspektivet i resonemang om
förtätning och hållbart växande stad behöver innehålla lokalmässiga
förutsättningar för anläggningar såsom vårdcentraler, mötesplatser osv.
Kommentar: I den reviderade planen har behoven av markanvändning inom
det sociala välfärdsområdet tydliggjorts i beskrivningar och
ställningstaganden.
Beslutsunderlag
- Samrådsyttrande, 2017-03-29
- Sändlista
- Samrådsredogörelse, 2017-10-26
http://extra.orebro.se/forslagtillnyoversiktsplan.4.38aac5381587bce5d2bf58.
html
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
-Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
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§ 169 Tillsynsrapport 2017
Ärendenummer: Sö 59/2016
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Sammantaget görs bedömningen att nämndens samlade system för intern
kontroll är på medelhög grad av kontroll. Det finns goda möjligheter att
uppnå en nivå av systematiskt, stabilt och långsiktigt arbete med intern
kontroll. Det finns förbättringsbehov och arbete pågår med det. Under 2017
har följande tillsyner genomförts:
-Uppföljning av interna insatser
-Kontroll över personalkostnader
-Systematiskt brandskyddsarbete
Samtliga tillsyner har visat att det finns vissa brister i internkontrollen och
att åtgärder bör vidtas för att minska riskerna.
Beslutsunderlag
- Tillsynsrapport 2017, 2017-11-27
- Rapport, Riskanalys för Socialförvaltningen 2016, 2016-09-08
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra de åtgärder föreslagits i
tillsynsrapporten.
2. Socialnämnd öster godkänner Tillsynsrapport 2017 och överlämnar den
till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 170 Tillsynsplan 2018
Ärendenummer: Sö 77/2017
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 2018:
- Värdegrundsarbete
- Efterlevnad av riktlinjer för representation
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
Beslutsunderlag
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- Riskanalys rapport
- Tillsynsplan 2018 öster 2017-12-14
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
1. Nämnden ska under 2018 tillsyna följande processer:
a) Värdegrundsarbete
b) Efterlevnad av riktlinjer för representation
c) Systematiskt arbetsmiljöarbete
2. Socialnämnd öster antar Tillsynsplan 2018 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Yrkande
David Larsson (SD) yrkar bifall till Socialförvaltningens förslag under
förutsättning att definitionen av värdegrundsarbetet tydliggörs.
Proposition
Ordförande John Johansson (S) ställer David Larssons (SD) tilläggsyrkande
om att definitionen av värdegrundsarbetet tydliggörs under proposition och
finner att Socialförvaltningen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Socialförvaltningens förslag och finner att Socialnämnd öster
beslutar enligt detta.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
Reservation
David Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande.

§ 171 Ekonomisk rapport
Ärendenummer: Sö 5/2017
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Ekonom Maria Byrstrand informerar om det ekonomiska läget
efter november månad 2017.
Beslutsunderlag
- Månadsuppföljning, 2017-12-06
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
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Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 172 Attestförteckning 2018
Ärendenummer: Sö 499/2017
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
I kommunens attestreglemente regleras ansvar och rutiner för den interna
kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett helhetsansvar för
den interna kontrollen inom sin förvaltning och ska inför varje år utse
attestanter av ekonomiska transaktioner.
I ett tillägg till befintlig riktlinje för tillämpning av attestreglementet för
Örebro kommun regleras de attestregler som gäller vid elektronisk hantering
av leverantörsfakturor.
Nämnden ansvarar för att upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda
attestanter.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse, 171204
- Attestlista 2018
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
1. Attestanter vid ekonomiska transaktioner, elektronisk fakturahantering
samt Web vårdfaktura för 2018 utses enligt förslag.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att besluta om förändringar av
attestuppdrag som sker under året.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 173 Verksamhetsplan med budget 2018
Ärendenummer: Sö 436/2017
Handläggare: Marie Worge, Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan med budget 2018 beskriver ambitionen, utmaningarna och
målsättningarna för Socialförvaltningens verksamheter och utveckling under
2018.
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Beslutsunderlag
- Verksamhetsplan med budget 2018, 2017-12-18
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
1. Verksamhetsplan med budget 2018 för Socialnämnd öster fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för kännedom.
3. Socialnämnd öster begär att Programnämnd Social välfärd justerar
ramarna för driftbudgeten med 4 090 tkr från Socialnämnd öster till
Socialnämnd väster.
Yrkande
Monica Skålberg (M) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag till
förmån för eget budgetförslag (bilaga 1).
Erik Löfstedt (L) och Marika Westerberg (L) yrkar avslag på
Socialförvaltningens förslag till förmån för eget budgetförslag (bilaga 2).
Lea Strandberg (MP) och Tomas Dahlberg (MP) yrkar avslag på budget till
förmån för eget budgetförslag (bilaga 3). Reservation
David Larsson (SD) yrkar avslag på Socialförvaltningens förslag till förmån
för eget budgetförslag (bilaga 4). Reservation
Proposition
Ordförande John Johansson (S) finner att det finns fem förslag till beslut,
det vill säga:
1. Bifall till Socialförvaltningens förslag
2. Monica Skålbergs (M) yrkande om avslag till förmån för eget
budgetförslag.
3. Erik Löfstedts (L) och Marika Westerbergs (M) yrkande om avslag till
förmån för eget budgetförslag.
4. Lea Strandbergs (MP) och Tomas Dahlbergs (MP) yrkande om avslag till
förmån för eget budgetförslag.
5. David Larssons (SD) yrkande om avslag till förmån för eget
budgetförslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Socialnämnd öster
beslutar enligt Socialförvaltningens förslag.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2018 för Socialnämnd öster fastställs.
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2. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till Programnämnd social
välfärd för kännedom.
3. Socialnämnd öster begär att Programnämnd Social välfärd justerar
ramarna för driftbudgeten med 4 090 tkr från Socialnämnd öster till
Socialnämnd väster.
Reservation
Monica Skålberg (M), Erik Löfstedt (L), Marika Westerberg (L), Lea
Strandberg (MP), Tomas Dahlberg (MP) och David Larsson (SD) reserverar
sig mot beslut till förmån för sina egna yrkanden om avslag på
Socialförvaltningens förslag.

§ 174 Medborgardialog familjecentralerna
Ärendenummer: Sö 225/2017
Handläggare: Christina Lundin
Ärendebeskrivning
En sammanställning av enkätsvar från familjecentralerna redogörs av
Christina Lundin.
Beslutsunderlag
- Sammanställning Meddborgardialog om familjecentraler med öppen
förskola, 2017-11-28
- Svar på frågor samt kommentarer
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
-Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 175 Information om uppsägning av avtal CM-teamet
Ärendenummer: Sö 349/2016
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
CM-teamet (case management) är ett samarbete mellan Region Örebro län
och Örebro kommun och startade 2006. Verksamheten är organiserad under
Socialförvaltningen i Örebro, Behandlingsenhet vuxna, och syftar till att
stödja medborgare i kommunen som har såväl psykiska funktionshinder
eller sjukdom som missbruks- och beroendeproblematik och sociala
problem.
En utvärdering av verksamheten har genomförts under 2016 och kommit
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fram till att samtliga parter är eniga om att målgruppen finns, men att det
saknas en samsyn på om verksamheten behövs och fyller en funktion.
Programnämnd social välfärd har därför beslutat att avsluta CM-teamet men
har även beslutat att en ny överenskommelse för struktur för samverkan
kring målgruppen ska göras.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag Programnämnd social välfärd, 2017-10-10
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 176 Fördelning av ackumulerade överskott avseende
ensamkommande barn - komplettering 2017 och fördelning
2018
Handläggare: Susanne Bergström, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat om att fördela särskilt riktade medel till
verksamhet som främjar asyl- och flyktingmottagandet för en optimal
integration av ensamkommande barn och unga under en treårsperiod. Ks
1332/2015 och Ks 448/2017.
Från 1 juli 2017 har ersättningssystemet från Migrationsverket avseende
ensamkommande barn gjorts om. En översyn av pågående insatser har gjorts
inför 2018 och de förslag till insatser som inte är direkt kopplade till
ensamkommande barn har ingått som en del i budgetarbetet för 2018.
Förslag till kompletterande fördelningen för 2017 och förslag till 2018 års
fördelning har tagit hänsyn till pågående projekt och insatser som inte längre
får ersättning från migrationsverket som matchar kostnaden. De
ackumulerade medlen behöver täcka delar av omställningen av
verksamheten med anledning av att migrationsverket ändrat den statliga
ersättningen till kommunen.
Beslutsunderlag
- Bilaga 1, Förslag fördelning av ackumulerat överskott avseende
ensamkommande barn
- Tjänsteskrivelse, Fördelning av ackumulerat överskott avseende
ensamkommande barn, 2017-11-06
- Underlag Projektanställning Örebro föreningsråd 2017-2018, 2017-03-01
- Uppföljning och prognos ensamkommande juli 2017, 2017-08-22
- Verksamhetsuppföljning ensamkommande barn och unga sep 2017, 20179

09-11
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 177 Information från presidiernas möte med
Stadsrevisionen
Ärendenummer: Sö 408/2017
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar nämnden om presidiets möte med Stadsrevisionen.
Beslutsunderlag
- Svar på frågor inför Stadsrevisionens träff med socialnämndernas presidier
2017
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 178 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 15/2017
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen för tiden november
2017.
Ordförandebeslut, november 2017.
Attestkomplettering, november 2017, Sö 430/2016.
Tjänstetillsättningar, november 2017.
Beslutsunderlag
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Delegationsbeslut finns i pärm.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde: Socialsekreterare Jutta Einerens beslut från 2017-11-27
gällande person född 1306.

§ 179 Information om ny nämndorganisation
Ärendenummer: Sö 412/2017
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Information om förändrad nämndorganisation.
En socialnämnd inrättas med 15 ledamöter och 9 ersättare från och med
nästkommande mandatperiod.
Socialnämnd öster och Socialnämnd väster avvecklas från och med
nästkommande mandatperiod.
Ärenden rörande tillståndsgivning för servering av alkoholhaltiga drycker
flyttas från Socialnämnd öster till Miljönämnd från och med nästkommande
mandatperiod.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag från Ks, Översyn av nämndorganisation för individ- och
familjeomsorg, 2017-10-18
- Översyn av organisering av socialnämndernas verksamhet, 2017-09-18
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

11

§ 180 Asyl och flyktingmottagande inklusive
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Susanne Bergström informerar nämnden om den nuvarande situationen för
ensamkommande barn och unga.
Beslutsunderlag
- Uppföljning av ensamkommande januari-november 2017
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 181 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sö 20/2017
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Socialförvaltningen handlingar som inkommit och
som bedömts relevanta för Socialnämnd öster att få kännedom om.
Beslutsunderlag
- Samverkansprotokoll, 2017-11-30
- MBL § 11 protokoll, 2017-12-07
- MBL § 11 protokoll, 2017-12-07
- Tillståndsutskottets protokoll 2017-11-16
- Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning, Vägledning till
personuppgiftsansvariga
- Protokollsutdrag från Ks "Delårsrapport med prognos 2 2017 Örebro
kommun", 2017-11-06
- Revisionsrapport, Granskning av delårsrapport 2017, 2017-10-13
- Delårsrapport med prognos 2 2017, 2017-10-25
- Protokollsutdrag från Programnämnd Sov " Fördelning av stimulansmedel
för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården", 2017-1121
- Tjänsteskrivelse fördelning av stimulansmedel, 2017-10-26
- Protokollsutdrag, 2017-10-27
- Handlingsplan för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad, 2017-1010
- Information från SKL, 2017-12-11
- Beslut IVO, 2017-12-08
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 182 Socialchefen informerar
Ärendebeskrivning
En studieresa till Dundee genomfördes den 25-27 oktober 2017 med syfte
att studera den skottska modellen Getting It Right For Every Child,
GIRFEC. På studieresan deltog 18 personer från Örebro län, socialchefer,
skolchefer och verksamhetschefen för Psykiatri för barn och unga vuxna,
BUV.
Socialchefen informerar om resan.
Socialchefen tackar också för ett gott samarbete under 2017.
Beslutsunderlag
Rapport, 2017-11-13
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 183 Ordföranden informerar
Ingen information
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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Bilaga 4
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