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Liliana Jackson, sekreterare
Justerat den 27 september 2018

John Johansson (S), ordförande

David Larsson (SD), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 september
2018.
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§ 103 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.
Erik Löfstedt (L) anmäler två övriga frågor till nämnden, § 119.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster:
- Föredragningslistan fastställs.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 104 Protokollsjusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
David Larsson (SD) föreslås att justera dagens protokoll med Monica
Skålberg (M) som ersättare.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-

David Larsson (SD) beslutas justera dagens protokoll med Monica
Skålberg (M) som ersättare.

§ 105 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordföranden ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
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Ingen anmälan av jäv har inkommit.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-

Informationen tas till protokollet.

§ 106 Personärenden
Ärendebeskrivning
Se separat sekretessprotokoll.

§ 107 Information om nämndreglemente för Örebro
kommun 2019
Ärendenummer: Sö 308/2018
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade i juni beslutet om att anta nya
nämndreglementen. Socialnämnderna i sin nuvarande form kommer att
ersättas med en socialnämnd efter årsskiftet. Handläggningen med
serveringstillstånd kommer att överföras till Miljönämnden och
miljökontoret.
Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag KF, Översyn av delar av nämndorganisationen och
revidering av reglementen, 2018-06-28
- Tjänsteskrivelse, Översyn av delar av nämndorganisationen och
revidering av reglementen, 2018-05-21
- Nämndreglementen för Örebro kommun, 2018-06-20
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
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§ 108 Kvalitetsberättelse 2017/2018
Ärendenummer: Sö 350/2018
Handläggare: Matilda Hansson, Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Det systematiska och fortlöpande arbetet med att utveckla och säkra
socialtjänstens kvalitet ska dokumenteras (7 kap. 1 § SOSFS 2011:9). Med
utgångspunkt i dokumentationen bör en sammanhållen kvalitetsberättelse
upprättas enligt Socialstyrelsens allmänna råd. I kvalitetsberättelsen bör det
framgå:
- Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet har bedrivits.
- Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet.
- Vilka resultat som har uppnåtts.
Beslutsunderlag
- Kvalitetsberättelse, 2017-18, 180911
Förslag till beslut
Socialnämnd öster beslutar
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Informationen vidarebefordras till Programnämnd social välfärd för
kännedom.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 109 Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Sö 339/2018
Handläggare: Lena Segerberg, Rolf Jonsson, Marie Worge, Urban
Svensson
Ärendebeskrivning
Delårsrapport med prognos 2 syftar till att redovisa nämndernas
ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat efter årets åtta första
månader samt en prognos för helåret. 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 resp. Sö 350/2018). Förvaltningens
samlade prognos för 2018 visar ett underskott på 8,0 mnkr. Socialnämnd
väster står för ett underskott på 0,7 mnkr och Socialnämnd öster för ett
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underskott på 7,3 mnkr. Förvaltningens verksamheter i egen drift väntas
totalt redovisa ett överskott på 10,0 mnkr och externa köp ett underskott på
18,0 mnkr. Överskottet består av reserverade medel och engångsintäkter.
Politiska prioriteringar och ramförstärkning kommer att behövas för att nå
en budget i balans 2019.
Information till samverkansgrupp
Arbetsmaterialet för Delår 2 presenterades för de fackliga organisationerna,
Vision, Kommunal och Saco. Ingen av dem hade synpunkter på innehållet.
Beslutsunderlag
-Delårsrapport med prognos 2, 2018, 2018-09-13
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
1. Socialnämnd öster fastställer Delårsrapport med prognos 2 för
2018.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för
vidare hantering.
3. Socialnämnd öster tar informationen om ett prognosticerat
underskott på 8,0 mnkr på grund av volymökning externa köp till
handlingarna.
4. Socialnämnd öster hemställer att Programnämnd social välfärd och
vidare Kommunstyrelsen rapporterar till Kommunfullmäktige om
socialnämndernas ekonomiska situation och förutsättningar att
bedriva verksamhet i enlighet med lag, reglemente och uppställda
verksamhetsmål.
5. Socialnämnd öster hemställer hos Programnämnd social välfärd och
vidare hos Kommunstyrelsen att arbetet 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.
6. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med påbörjade
effektiviseringsuppdrag för att nå en ekonomi i balans.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Enligt Socialförvaltningens förslag.
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§ 110 Budgetdirektiv 2019
Ärendenummer: Sö 309/2018
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram budgetdirektiv för år 2019
med plan för 2020-2021.
Budgetdirektivet innehåller befolkningsprognos samt ekonomiska
förutsättningar för perioden.
Beslutsunderlag
- Budgetdirektiv 2019 med plan för 2020-2021, 2018-05-15
- Protokollsutdrag från KS, 2018-06-20
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 111 Asyl- och flyktingmottagande, inkl.
ensamkommande barn och unga
Ärendenummer: Sö 10/2016
Handläggare: Urban Svensson, Rolf Jonsson, Ulrika Lundkvist
Ärendebeskrivning
Information om den nuvarande situationen för ensamkommande barn och
unga.
På Socialnämnd Östers sammanträde 2018-08-23 uppstod
nedanstående frågor. Enhetschefen för Träningsverksamhet och
Utslussverksamhet för ensamkommande barn och unga, Ulrika
Lundkvist, och föreståndare inom Stödboendeverksamheten för ett av
stödboendena (Avdelningen ensamkommande barn och unga), Eva
Kastberg, svarar på frågorna i samband med föredragningen med
Powerpointpresentation.
- Vad krävs för att ensamkommande unga ska få ett stödboende?
- Är det lång kö till stödboenden?
- Vad styr vilka som får platserna?
- När bedöms man som redo för att placeras på ett stödboende?
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Beslutsunderlag
-Verksamhetsuppföljning, 180918
- Migrationsverkets prognos, juli 2018
- Minnesanteckningar från arbetsgruppen -Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning, 180822
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.

§ 112 Förändring av Hjortens stödboende inom
Boendeenheten Vuxna
Ärendenummer: Sö 315/2018
Handläggare: Urban Svensson
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.
Ärendet har beretts på Socialnämnd östers sammanträde 2018-08-23.
Ärendet har behandlats i Socialförvaltningens samverkansgrupp med
Kommunal, SACO och Vision den 11 september 2018.
Beslutsunderlag
- Förändring av Hjortens stödboende inom Boendeenheten Vuxna, 180601
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Förändring av Hjortens stödboende inom Boendeenheten Vuxna antas.
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 113 Information om centrala medel för
kompetensförsörjningsaktiviteter
Ärendenummer: Sö 288/2018
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
En första bedömning har nu gjorts av vilka kompetensförsörjningsåtgärder
som kan finansieras via de medel som finns avsatta centralt, dels AFAmedel för kompetensutveckling dels 18 miljoner i en
kompetensförsörjningsportfölj.
Beslutsunderlag
- Centrala medel för kompetensförsörjningsaktiviteter, 180618
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 114 Ej verkställda beslut, kvartal 2
Ärendenummer: Sö 152/2018
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte blivit verkställda inom tre
(3) månader, eller haft ett uppehåll i verkställigheten mer än tre månader
ska rapporteras till IVO. Efter rapportering till IVO ska en
sammanställning göras till Socialnämnd Väster. Sammanställning till
nämnd avser andra kvartalet 2018.
Beslutsunderlag
- Rapport av icke verkställda beslut enligt SoL, 180831
-Sammanställning från Programnämnd, 180907
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Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 115 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sö 27/2018
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Socialförvaltningen handlingar som inkommit och
som bedömts relevanta för Socialnämnd öster att få kännedom om.
Beslutsunderlag
-Samverkansprotokoll- 180911
-Tillståndsutskottets protokoll, 180920
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 116 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 26/2018
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Anmälan av delegationsbeslut för augusti 2018:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU samt FB.
- Hemvärnsprövningar
- Ordförandebeslut
- Attestkomplettering
- Tjänstetillsättningar
- Utlämnande av allmän handling
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- Överflytt av ärende
- Stickprov från föregående nämndsammanträdes dragning, flyttas
till nästkommande nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
-Beslut om förordnande av annan ledamot för kompletterande
beslutanderätt, Lea Strandberg, 180712
-Beslut om förordnande av annan ledamot för kompletterande
beslutanderätt, Carola Johansson, 180712
- Delegationsbeslut i separat pärm.
Förslag till beslut
Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

2. Information om delegationsbeslut gällande Internationell adoption,
Medgivande enl. 6 kap 12 § läggs till nästkommande
nämndsammanträde med anledning av förhinder.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar:
- Enligt Socialförvaltningens förslag.

§ 117 Socialchefen informerar
Ärendenummer: Sö 43/2018
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning
Tf. Socialchef informerar om en aktuell händelse i Örebro och hur polis
och socialtjänst samarbetar.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Informationen tas till protokollet.

§ 118 Ordföranden informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar om det politiska och ekonomiska läget i
Kommunfullmäktige och hur det påverkar driftsnämnderna.
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Beslut
Socialnämnd öster beslutar
-Informationen tas till protokollet

§ 119 Övrig fråga från nämnden
Handläggare: Ordförande, verksamhetschef
Ärendebeskrivning
Erik Löfstedt (L) anmäler två övriga frågor till nämnden:
1. Vad har kommunen gjort för de unga vuxna som tvingas sova i
olika centrala parker?
2. Vad kan kommunen göra för att förbättra läget för dessa personer?
Ordföranden och Verksamhetschefen informerar om att
civilsamhället och Kommunen har fått bidrag för att hitta
boendelösningar.
Beslut
Socialnämnd öster beslutar
- Informationen tas till protokollet.
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