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Carina Engback, sekreterare
Justerat den 20 oktober 2016

Sara Maxe, ordförande

Marika Westerberg, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-10-21.

§ 122 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Föreslås att Marika Westerberg (L) utses att justera dagens protokoll med
Carl-Johan Wase (M) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster besluta utse Marika Westerberg (L) till att
omedelbart justera dagens protokoll med Carl-Johan Wase (M) som
ersättare.

§ 123 Ändringar och tillägg till föredragningslistan samt
övriga frågor
Ärendebeskrivning
Ärende S2 utgår
Beslut
Socialnämnd öster beslutar antaga föredragningslistan med anmäld ändring

§ 124 Anmälan av jäv
Ärendebeskrivning
Ingen anmäler jäv
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§ 125 Sociala personärenden ärende §§ S 536-557
Ärendebeskrivning
Se separat protokoll

§ 126 Remiss Landsbygdsprogram
Ärendenummer: Sö 286/2016
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har under 2015 tagit fram ett förslag på
landsbygdsprogram för Örebro kommun.
Landsbygdsprogrammet skickades ut på remiss under hösten 2015 då valde
Socialnämnd öster att inte yttra sig över remissen.
En parlamentarisk arbetsgrupp arbetade därefter med att ta fram ett nytt
förslag som nu skickas ut på remiss. Programmet är tänkt att fungera som
en gemensam vägvisare för kommunens långsiktiga arbete med att skapa
utveckling och tillväxt på landsbygden. I processen med att ta fram
förslaget har förutom Landsbygdsnämnden även medborgare och
organisationer på landsbygden deltagit.
Vill Socialnämnd öster yttra sig vid denna remissomgång?
Beslutsunderlag
Remiss
Missiv
Beslut
Socialnämnd öster yttrar sig ej vid denna remissomgång

§ 127 Utvecklingsinsatser för att motverka barns byte av
familj under jourplaceringsperiod
Ärendenummer: Sö 252/2016
Handläggare: Marie Worge, Britt Lindström
Ärendebeskrivning
Vid socialnämndernas sammanträden i augusti 2016 beslutade nämnderna
att ge förvaltningen i uppdrag att föreslå utvecklingsinsatser för att
motverka barns byte av familj under jourplaceringsperiod.
Bakgrunden var att förvaltningen inom ramen för Utredning om orsakerna
till ökningen av antalet barnärenden uppmärksammat en ökning av barn
och unga som behöver byta familj under en sammanhängande
jourplaceringsperiod, exempelvis under sökandet efter ett stadigvarande
familjehem eller vid en krissituation av mer kortvarig karaktär.
Vid en närmare analys av aktuella byten under jourplaceringsperiod visade
3

det sig tolkningen om många byten var baserad på felaktiga uppgifter.
En genomgång har gjorts av samtliga byten under jourplacering avseende
barn 0-12 år, under första halvåret 2016.
Förvaltningen kan konstatera att gällande hälften av barnen som noterats
för ett byte, rörde det sig om registreringar i verksamhetssystemet som
tolkats felaktigt. För den andra hälften av aktuella byten under
jourplacering identifierades rimliga förklaringar till bytena, som i flera fall
ledde till en mer önskvärd situation utifrån barnperspektivet.
Förvaltningen bedömer därför att det inte finns anledning att gå vidare med
uppdraget att föreslå insatser för att motverka byte av familj under
jourplaceringsperiod.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-22
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Uppdraget att föreslå utvecklingsinsatser för att motverka barns byte av
familj under jourplaceringsperiod, avslutas.

§ 128 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.
Enligt den nya bosättningslagen från den 1 mars 2016 kommer ca 500
personer att anvisas till Örebro år 2017 att jämföras med 265 år 2016. Med
anhöriginflyttning beräknas det att kunna bli ca 750 inflyttningar år 2016
och ca 800-900 år 2017.
Beslutsunderlag
Redovisning 2016-09-27
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga informationen läggs till handlingarna
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§ 129 Uppföljning av administratörer och transportörer
Ärendenummer: Sö 77/2015
Handläggare: Lena Mantler
Ärendebeskrivning
För att utvärdera de satsningar som gjorts genom att anställa transportörer
samt administrativa assistenter till utredningsenheterna har en enkät
skickats till totalt 149 anställda inom socialtjänstens myndighetsutövning.
106 anställda har svarat, varav 92 socialsekreterare och 14 gruppledare.
Svarsfrekvensen är 72 procent. Vid tiden för enkätens genomförande fanns
totalt nio administrativa assistenter och tre transportörer i förvaltningen.
Undersökningen visar på goda resultat för åtgärden.
Resursförstärkningarna har varit till hjälp för både gruppledare och
socialsekreterare. Däremot har inte informationen helt nått ut till de olika
enheterna om vad funktionerna transportör och assistent ska kunna avlasta
myndighetsutövningen med. Information och tydlighet med
resursförstärkningarnas arbetsuppgifter behöver marknadsföras på
enheterna för att få större effekt av åtgärden.
Tydligare strukturer behöver skapas för att tjänsterna ska utnyttjas i bättre
utsträckning. Rollerna behöver utvecklas och information behöver
tydliggöras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-08
Rapport - Uppföljning av satsning på resursförstärkningar inom
socialkontorets myndighetsutövning, daterad 2016-09-07
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Informationen läggs till handlingarna

§ 130 Remiss -Handlingsplan mot våld i nära relationer. Ks
632/2016
Ärendenummer: Sö 184/2016
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Socialnämnderna ombeds att lämna synpunkter på
Kommunstyrelseförvaltningens förslag om Handlingsplan mot våld i nära
relation. Handlingsplanen ska gälla för alla verksamheter inom Örebro
kommun, inklusive de kommunala bolagen. Den består av sex
utvecklingsområden med prioriterade områden:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Insatser för utsatta
Insatser för förövare
Information
Främjande & Förebyggande
Kvalitetsarbete
Samordning

Handlingsplanen mot våld i nära relation är ett viktigt kommunalt
styrdokument, inte minst för socialnämnderna vars verksamheter berörs i
samtliga delar av planens innehåll. Det är bra och nödvändigt att ansvaret
breddas till att spänna över hela kommunen. Planen har ett bra och logiskt
upplägg och valet av utvecklingsområden är logiska och rätt.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse om remiss från Kommunstyrelsen om handlingsplanmot
våld i nära relation
- Remiss - Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ny Handlingsplan
mot våld i nära relationer, daterat 2016-05-12
- Följebrev
- Yttrande över remiss från Kommunstyrelsen om Handlingsplan mot våld
i nära relationer daterat 2016-10-14 kommer den 14 oktober på I-paden
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Yttrandet över Handlingsplan mot våld i nära relationer antas och
överlämnas till Kommunstyrelsen.
2 Paragrafen justeras omedelbart
Yrkande
Liberalerna yrkar bifall på förvaltningens förslag med ett tilläggsyrkande
Miljöpartierna yrkar bifall till förvaltningens förslag men önskar få ett
särskilt yttrande till protokollet
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Liberalernas tilläggsyrkande och finner
att nämnden avslår detta.
Ordföranden ställer så proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar anta detta.
Ordföranden ställer proposition på om Miljöpartiet får lämna ett särskilt
yttrande till protokollet och finner att nämnden låter Miljöpartiet göra
detta.
Ordföranden ställer så proposition på om ärendet kan justeras omedelbart
och finner att nämnden justerar ärendet omedelbart
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
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1. Yttrandet över Handlingsplan mot våld i nära relationer antas och
överlämnas till Kommunstyrelsen.
2 Miljöpartiet får lämna ett särskilt yttrande till protokollet
3 Paragrafen justeras omedelbart
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Liberalerna till förmån för eget tilläggsyrkande.

§ 131 Information om ansökan om social investeringBryggan
Ärendenummer: Ks 996/2016
Handläggare: Staffan Wikstedt
Ärendebeskrivning
Idag saknas en verksamhet i Örebro kommun som kan hantera elever med
destruktivt normbrytande beteende och i behov av ett samordnat stöd med
skolundervisning och behandling i kombination. Det resulterar i att i snitt
15 elever årligen placeras i extern verksamhet, vilket medför omfattande
kostnader för såväl skola som Socialförvaltningen i Örebro kommun. För
att minska det framtida behovet av sådan här typ av verksamhet behöver
grundskolorna få stöd i att utveckla sitt främjande och förebyggande arbete
för att uppmärksamma och åtgärda problematisk skolfrånvaro i ett tidigt
stadium. Satsningen innebär därför också att tillsammans med 15 utvalda
grundskolor utveckla rutiner och metoder för ett systematiskt arbete för
ökad närvaro i skolan.
Totalt tar satsningen 12,8 miljoner kronor i anspråk från reservationen för
sociala investeringar (12,2 mnkr till satsningen plus fem procent till
utvärdering, motsvarande 600 tkr). Satsningen förväntas generera
kostnadsreduceringar för Socialnämnderna, Programnämnd barn och
utbildning samt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i
varierande utsträckning och under olika tidsperioder. Framför allt förväntas
kostnaderna för externa skolplaceringar, som både Socialnämnderna och
Programnämnd barn och utbildning står för, minska avsevärt genom
tillskapandet av en kommunal verksamhet som erbjuder skolundervisning i
kombination med behandlingsinsatser för elever med destruktivt
normbrytande beteende och problematisk skolfrånvaro.
Beslutsunderlag
Ansökan
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Informationen läggs till handlingarna
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§ 132 Förslag till sammanträdesårsplan för
socialnämnderna år 2017
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesplan för år 2017 presenteras
Beslut
Socialnämnd öster beslutar anta föreslagen sammanträdesplan för år 2017

§ 133 Kurser och skrivelser
Ärendenummer: Sö 37/2016
Ärendebeskrivning
Protokoll från samverkansgrupp 2016-10-07
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga anmälda skrivelser och kurser till
handlingarna

§ 134 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 54/2016
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU, FB samt
tillståndsenhetens delegationsbeslut enligt Alkohollagen för tiden
september 2016.
Attestkomplettering september 2016.
Tjänstetillsättningar september 2016.
Tillståndsutskottets protokoll från 2016-10-20,
- Lex Sarah-ärenden, utredning och beslut, perioden september
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga anmälda ordförandebeslut till
handlingarna
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga anmälda ordförandebeslut till
handlingarna. Mathilda Brocks ärende § S 550 tas som stickprov till nästa
nämndsammanträde.
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§ 135 Anmälan av omedelbara beslut enligt den
kompletterande beslutanderätten (ordförandebeslut)
Ärendenummer: Sö 164/2016
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Beslut från september 2016 redovisas i pärm vid nämndsammanträdet.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar ta anmälda omedelbara beslut enligt den
kompletterande beslutanderätten (ordförandebeslut) till protokollet

§ 136 Socialchefen informerar
Ärendenummer: Sv 229/2016
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar om Socialförvaltningens ansvarsområde vid
egenvård av barn i hemmet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens ansvarsområde vid egenvård av barn i hemmet.
Beslut
Socialnämnd öster tar socialchefens information till protokollet

§ 137 Ordföranden informerar
Handläggare: Sara Maxe
Ärendebeskrivning
Socialnämnd östers sammanträde den 17 november blir ett
heldagssammanträde där man gör studiebesök på förmiddagen på en
familjecentral, hos fältgruppen på Fabriksgatan och på den
nya Vivallafilialen.
Beslut
Socialnämnd öster tar ordförandens information till protokollet
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§ 138 Ekonomisk månadsrapport efter september månad
Ärendenummer: Sö 19/2016
Handläggare: Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonom Rolf Jonsson redovisar det ekonomiska läget efter september
månad.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter september månad
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga månadsrapporten till handlingarna
Nämndens behandling
Liberalerna deltar inte i beslutet
Beslut
Socialnämnd öster beslutar lägga månadsrapporten till handlingarna
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