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Erik Löfstedt (L), justerare

John Johansson (S), ordförande
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 november
2018.

§ 120 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.
David Larsson (SD) anmäler övriga fråga: § 132.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar:
- Föredragningslistan fastställs.

§ 121 Protokollsjusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Lea Strandberg (MP) föreslås att justera dagens protokoll med Erik
Löfstedt (L) som ersättare.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
- Lea Strandberg(MP) utses att justera dagens protokoll med Erik Löfstedt (L)
som ersättare.
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§ 122 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordföranden ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden.
Ingen anmälan om jäv inkommer.

§ 123 Personärenden
Ärendebeskrivning

Se separat sekretessprotokoll.

§ 124 Utvärdering administratörer och transportörer
Ärendenummer: Sö 239/2018
Handläggare: Marie Worge, Mikaela Palm, Viktoria Silverliden
Ärendebeskrivning

Under 2015 genomfördes en förstärkning av stödet till Socialförvaltningens
socialsekreterare och gruppledare inom myndighetsutövningen, i form av
administratörer och transportörer. Under vården 2018 genomfördes en
uppföljande enkätundersökning av hur socialsekreterare och gruppledare
uppfattar stödet. Motsvarande undersökning gjordes 2016 och vid en
jämförelse kan det konstateras att resultaten 2018 generellt visar på en ännu
högre nöjdhet och att de förtydligande som efterfrågades i enkäten 2016 tycks
ha haft effekt.
Under mätperioden 2018 hade förvaltningen tre tjänster transportörer och 10
tjänster för administrativt stöd till socialsekreterare och gruppledare. Av de
som besvarade enkäten angav 35 % att transportörsfunktionen väldigt mycket
påverkar arbetssituationen positivt (2016: 18 %). 84 % att det administrativa
stödet ganska mycket eller väldigt mycket påverkar arbetssituation positivt (2016 :
61 %). Utifrån svaren beräknas den uppskattade frigjorda tiden genom
transportörer till totalt nästan 120 timmar per vecka, och genom administrativt
stöd drygt 280 timmar per vecka. Enkätsvaren innehåller många tankar och
idéer om utveckling av funktionernas stöd och service.
Beslutsunderlag

- Uppföljning av resursförstärkning genom administratörer och transportörer
vid Socialförvaltningens myndighetsutövning, 2018-05-24
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Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag

§ 125 Tilläggsanslag hyreskompensation.
Ärendenummer: Sö 436/2017
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Nämnderna kompenseras för hyresökningar enligt beslut i programnämnd
social välfärd.
I ärendet redovisas tilläggsanslag för nämndernas kompensation för
hyresökning samt programnämndens budgetkompensation för drifttagna
investeringar, vård- och omsorgsboende Karlslund och för brandskydd,
gruppbostäder.
Beslutsunderlag

- Tilläggsanslag, hyresavi, 180829
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag

§ 126 Ekonomisk rapport
Ärendenummer: Sö 25/2018
Handläggare: Lena Segerberg, Rolf Jonsson
Ärendebeskrivning

Ekonom Lena Segerberg och controller Rolf Jonsson informerar om prognos
efter september månad.
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Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport september, 181011
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag

§ 127 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.
Susanne Bergström informerar om ett pågående sammarbeta
mellan Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete (FUFA), och
Socialförvaltningen kring den nya lagstiftningen avseende
gymnasielagen. (Frågan har även kommit ifrån Socialnämnd öster i samband
med ett sammanträde 27 september.)
Beslutsunderlag

- Verksamhetsuppföljning, 181011
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
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§ 128 Förslag till organisationsförändring inom
Familjecentralsenheten
Ärendenummer: Sö 346/2018
Handläggare: Urban Svensson
Ärendebeskrivning

Organisationsförändring inom Familjecentralsenheten, föreslås att ansvaret för
att erbjuda stöd till gruppen unga mammor och pappor (UMP) flyttas
organisatoriskt från förebyggande enheten till familjecentralsenheten.
Förvaltningen avser att fatta beslut i enlighet med förslag.
Verksamhetschef Urban Svensson föredrar ärendet.
Förslaget om organisationsförändring (ersätter MBL §11) har samverkats i
Samverkansgrupp 2018-10-09.
Beslutsunderlag

-Förslag till organisationsförändring inom Familjecentralsenheten, 180903
Förslag till beslut

Socialnämnd öster beslutar
- Informationen läggs till handlingarna.
Yrkande

Carl Johan Wase (M) och Monica Skålberg (M) yrkar på att ge förvaltningen i
uppdrag att ompröva sitt ställningstagande rörande att flytta verksamheten
Unga mammor och pappor till familjecentralerna.
Proposition

Ordföranden John Johansson (S) finner att det finns två förslag till beslutet.
Det vill säga Socialförvaltningens förslag om att informationen om
organisationsförändringen inom familjecentralsenheten läggs till
handlingarna, respektive Carl Johan Wases (M) och Monica Skålbergs
(M) yrkande på omprövning av ställningstagande i Socialförvaltningens beslut
om verksamheten Unga mammor och pappor.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Socialnämnd Öster
beslutar enligt Socialförvaltningens förslag.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag.
Reservation

Carl Johan Wase (M) , Monica Skålberg (M), Erik Löfstedt (L) samt Lea
Strandberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carl Johan Wases
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(M) och Monica Skålbergs (M) yrkande på omprövning av ställningstagande i
Socialförvaltningens beslut om verksamheten Unga mammor och pappor.

§ 129 Förslag till organisationsförändring av inom
behandlingsenheten Vuxna
Ärendenummer: Sö 382/2018
Handläggare: Urban Svensson, Ulrika Justusson
Ärendebeskrivning

Organisationsförändring inom Behandlingsenheten Vuxna, föreslås att
verksamheten Stöd och Struktur avvecklas och lokalen sägs
upp. Förvaltningen avser att fatta beslut i enlighet med förslag.
Verksamhetschef Urban Svensson och enhetschef på Behandlingsenheten
vuxna, Ulrika Justusson, föredrar ärendet.
Förslaget om organisationsförändring (ersätter MBL §11) har samverkats i
samverkansgrupp 2018-10-09.
Beslutsunderlag

- Förslag organisationsförändring inom behandlingsenheten Vuxna, 180930
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag

§ 130 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

-Samverkansprotokoll- 181009
-Tillståndsutskottets protokoll, 181018
-Beslut från Programnämnd Social välfärd 13 september 2018, 180913
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-Tjänsteskrivelse för hyreskompensation och för drifttagna investeringar
september 2018, 180829
- Sö 229/2018 - Beslut att ärendet avslutas, Avslag på ansökan om överflytt av
ärende till annan kommun.
- Sö 385/2018 - Beslut att ärendet avslutas, tillsyn av Pionjären (tidigare
felaktigt Sv-ärende med Ärnr Sv 259/2018)
- Protokollsutdrag: Beslut från Kommunfullmäktige om Idrottspolitiskt
program, 180926
-Idrottspolitisk program, 180406
- Protokollsutdrag: Beslut från Kommunfullmäktige om taxa vid provisorisk
dödsboförvaltning och gravsättning, 180926
-Uppgradering av mobilnätet
-Tjänsteskrivelse, sammanträdestider, 180903
- Programnämnd social välfärd, Delår 2, 181004
- Särskilt yttrande, 181004
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag

§ 131 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovstagning
Ärendenummer: Sö 26/2018
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut för september 2018:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU samt FB.
- Hemvärnsprövningar
- Ordförandebeslut
- Attestkomplettering
- Tjänstetillsättningar
- Utlämnande av allmän handling
- Överflytt av ärende

8 (10)

ÖREBRO

Protokoll

Stickprov dras som redovisas på nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut i separat pärm.
Beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
2. Följande beslut dras som stickprov att redovisas vid nästkommande
sammanträde: Gruppledare Catharina Persmans beslut från 2018-09-03
gällande LVM- beslut att avsluta utredning enl. 7 § för person född
7007.

§ 132 Socialchefen informerar
Ärendenummer: Sv 342/2018
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Socialchefen informerar om ett Stabsläge i juli 2018 där tre ungdomar var
inblandade i en skjutning med dödlig utgång.
Socialchefen svarar på David Larssons (SD) fråga om mediala uppgifter kring
SiS LVM-hemmet Rällsögården.
Beslutsunderlag

-Tjänsteskrivelse, 180821
-Minneanteckningar, 180822
-Uppföljning sommaren 2018 socialförvaltningen, 180821
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnd öster
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnd öster beslutar
- Enligt Socialförvaltningens förslag
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§ 133 Ordföranden informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar alla om julavslutningen med båda socialnämnderna
och ber samtliga förtroendevalda anmäla förhinder via mail till
nämndsekreteraren.
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