Protokoll

Sö 328/2018

Socialnämnd öster
Datum:
2018-08-23
Klockan: 14:00 - 15:30
Plats:
Jätten, Ribbingsgatan 1-3
Ledamöter
Sara Maxe (KD), 1:a vice ordförande
Carl-Johan Wase (M), 2:e vice ordförande
Carola Johansson (S)
Kjell Henriksson (S)
Britten Uhlin (S)
Anders Berg (C)
David Larsson (SD)
Lea Strandberg (MP)
Marika Westerberg (L)
Tjänstgörande ersättare
Jeanette Derkaspar (S)
Erik Löfstedt (L)

ersätter John Johansson (S)
ersätter Monica Skålberg (M)

Närvarande ersättare
Louise Ornell (V)
Agne Ericsson (KD)
Erik Löfstedt (L)
Övriga närvarande
Liliana Jackson, sekreterare
Susanne Bergström, förvaltningschef
Therese Östling, planerare
Lena Segerberg, ekonom
Rolf Jonsson, controller
Urban Svensson, verksamhetschef

§ 94
§§ 95-96
§§ 96-97
§ 98

§§ 90-102

Liliana Jackson, sekreterare
Justerat den 3 september
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Sara Maxe (S), ordförande

Erik Löfstedt (L), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 september
2018.

§ 90 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
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.
Personärenden har tillkommit: §§ 387, 403-404, 412- 414.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Föredragslisan fastställs.

§ 91 Protokollsjusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Erik Löfstedt (L) föreslås att justera dagens protokoll med Carl-Johan
Wase (M) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Erik Löfstedt (L) utses att justera dagens protokoll med Carl-Johan
Wase (M) som ersättare.
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§ 92 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordföranden ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
Lea Strandberg (MP) och Kjell Henriksson (S) anmäler jäv i ärende § 382
(se separat sekretessprotokoll).
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Anmälan om jäv tas till protokollet.

§ 93 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.

§ 94 Rutin för ordningsvakter vid inställelse och utskott
Ärendenummer: Sö 275/2018
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
En ny rutin har antagits för ordningsvakt vid inställelse till nämnd eller
utskott samt vid besök. Syftet med rutinen är att säkerställa säkerheten vid
dessa typer av möten. I rutinen klargörs ansvar och roller. Det är
enhetscheferna som en del av sitt arbetsmiljöansvar fattar beslut om att
beställa ordningsvakt. Rutinen förklarar i detalj vem som ska göra vad i
vilket läge före, under och efter ett möte.
Beslutsunderlag
- Rutin för ordningsvakt vid inställelse till nämnd eller utskott samt vid
besök, 2018-06-19
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.
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§ 95 Tilläggsanslag maj 2018
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Socialnämnd väster och Socialnämnd öster har tilldelats utökad budgetram
för förvaltningschefens utrymme i löneöversynen 2018. Socialnämnd
väster får 262 tkr och Socialnämnd öster får 305 tkr.
Beslutsunderlag
- Tilläggsanslag maj 2018, 2018-04-17
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd Öster
- Fördelad budget per driftsnämnd fastställs enligt underlag.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 96 Ekonomisk rapport
Ärendenummer: Sö 25/2018
Handläggare: Lena Segerberg, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning
Ekonom Lena Segerberg och controller Rolf Jonsson informerar om
prognos efter juni och juli månad.
Beslutsunderlag
- Ekonomisk rapport, juli 2018
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.
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§ 97 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
- Verksamhetsuppföljning januari-juli 2018, 2018-08-10
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Verksamhetsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 98 Förändring av Hjortens stödboende inom
Boendeenheten Vuxna
Ärendenummer: Sö 315/2018
Handläggare: Urban Svensson 10 min
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen önskar göra en förändring gällande de 16
stödboendeplatserna på Hjortens stödboende inom Boendeenheten Vuxna.
Förslaget innebär både minskade hyresintäkter och en högre personaltäthet.
Förslaget förväntas dock innebära en kostnadsreducering av externa köp
samtidigt som fler personer kan erbjudas möjlighet till boende eller
utredningsplats i Örebro. Förslaget bidrar på så sätt till både en bättre
ekonomisk effektivitet och en kvalitetshöjning för den enskilde.
Beslutsunderlag
- Förändring av Hjortens stödboende inom Boendeenheten Vuxna, 180601
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Ärendet anses berett efter dagens sammanträde.
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 99 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sö 27/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Socialförvaltningen handlingar som inkommit och
som bedömts relevanta för Socialnämnd öster att få kännedom om.
Beslutsunderlag
-Delårsrapport med prognos 1 2018 Örebro kommun, 2018-06-20
-Nämndreglementen för Örebro kommun - beslutande av KF, 2018-06-20
-Riktlinjer arvoden - beslutande av KF, 201806-20
-Tjänsteskrivelse, Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro
kommun, 2018-06-08
-Tjänsteskrivelse, Delårsrapport med prognos 1 2018 Örebro kommun,
2018-05-25
-Tjänsteskrivelse, Nämndreglemente för Örebro kommun 2019 samt
förändrad nämndorganisation, 2018-05-21
-Utdrag KF-beslut, Arvode, riktlinjer för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda, partiresurser och partistöd, 2018-06-20
-Utdrag KF-beslut, Delårsrapport med prognos 1, 2018-06-20
-Utdrag KF-beslut, Översyn av nämndorganisation och revidering av
reglementen
- Protokollsutdrag KS, Dataskyddspolicy för Örebro kommun, 2018-06-20
- Dataskyddspolicy, 2018-05-30
- Protokollsutdrag KS, Budgetdirektiv för 2019 med plan för 2020-2021,
2018-06-20
- Budgetdirektiv 2019 med plan för 2020-2021, 2018-05-15
- Protokollsutdrag KS, Reviderat investeringsprogram 2018 och plan för
2019-2022, 2018-06-20
- Tjänsteskrivelse, Reviderat investeringsprogram för år 2018 samt
underlag för investeringsprogram 2019-2022, 2018-05-15
- Bilaga, Förslag till Investeringsprogram 2019-2022,
- Protokollsutdrag KS, Arbetsgivarpolitisk strategi för
kompetensförsörjning, 2018-06-20
- Arbetsgivarpolitisk strategi för kompetensförsörjning, 2018-05-30
- Protokollsutdrag KS, Fördelning av ackumulerade överskott avseende
ensamkommande barn 2018, 2018-06-20
- Tjänsteskrivelse, Fördelning av ackumulerat överskott avseende
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ensamkommande barn, 2018-05-16
- Bilaga 1, fördelning av ackumulerade överskott
- Uppföljning ensamkommande barn med god man samt barn i väntan på
SFV, 2018-04-16
- Protokollsutdrag KS, Sociala investeringar - NP-samverkan, 2018-06-20
- Tjänsteskrivelse, Sociala investeringar - NP-samverkan, 2018-05-18
- Slutrapport sociala investeringar - NP-samverkan, 2018-05-03
- Protokollsutdrag KS, Sociala investeringar - Utomhuspedagogikens
inverkan på lärande, 2018-06-20
- Tjänsteskrivelse, Sociala investeringar - Utomhuspedagogikens inverkan
på lärande, 2018-05-03
- Slutrapport sociala investeringar - Utomhuspedagogikens inverkan på
lärande, 2018-05-03
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag

§ 100 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 26/2018
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut för juni och juli 2018:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU samt FB.
- Hemvärnsprövningar
- Ordförandebeslut
- Attestkomplettering
- Tjänstetillsättningar
- Utlämnande av allmän handling
- Överflytt av ärende
Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde. Redovisning
av stickprovsärende är framflyttat till nästkommande nämnd på grund av
förhinder från gruppledare.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut finns i pärm.
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Beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde: familjerättssekreterare Jasminka Sauerborns beslut från
2018-06-14 gällande internationell adoption,
medgivande enl. 6 kap 12 § för person född 8501.

§ 101 Socialchefen informerar
Ärendenummer: Sö 43/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar kortfattat om tre allvarliga incidenter som
inträffade under sommaren.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 102 Ordföranden informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ingen information från ordföranden.
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