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Paragraf 103–108
Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 9 juli 2019

Sara Maxe (KD), ordförande

Britten Uhlin (S), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 10 juli 2019.
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§ 103 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordföranden Sara Maxe (KD) förklarar dagens sammanträde med
Socialnämnden öppnat. Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att
klargöra vilka som tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras
därefter vara beslutsför.
Följande ärenden läggs till föredragningslistan:
- Ärende 5, Information om ledamöters tjänstgöring i nämnd och utskott
(§ 107)
- Ärende 6, Beslut att upphäva val av ordförande till socialt utskott samt val av
ledamot till Sociala utskottet 2 (§ 108)
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Föredragningslistan fastställs.

§ 104 Protokollsjusterare
Handläggare: Ordförande
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Britten Uhlin (S) utses att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum den
9 juli 2019.

§ 105 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordföranden ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens ärenden.
- Ingen anmälan av jäv.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Anmälan av jäv tas till protokollet.
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§ 106 Omprövning av tilläggsanslag och ombudgetering
2019
Ärendenummer: Soc 631/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Vid Socialnämndens sammanträde i maj beslutade nämnden att begära att
Kommunstyrelsen omprövar beslutet att överföra 10 % av 2018 års
underskott. I och med att bokslutet är avslutat och att det därmed inte är
möjligt att ompröva beslutet föreslås Socialnämnden dra tillbaka sin begäran.
Beslutsunderlag

- Budgetdirektiv 2020 med plan för 2021–2022
- Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2019-06-11, § 103
- Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-28
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden:
- Socialnämnden drar tillbaka sin begäran om att Kommunstyrelsen omprövar
beslutet att överföra 10 % av 2018 års underskott.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Socialnämnden drar tillbaka sin begäran om att Kommunstyrelsen omprövar
beslutet att överföra 10 % av 2018 års underskott.
Carl-Johan Wase (M), Ewa Leitzler (M), Yvonne Käll (M), Christer Johansson
(L), Carina Johansson (L) och Louise Ornell (V) avstår från att delta i beslutet.

§ 107 Information om ledamöters tjänstgöring i nämnd och
utskott
Ärendenummer: Soc 823/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Av nämndreglementen för Örebro kommun framgår att nämnderna får utse de
utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter som åvilar nämnden.
Eftersom Socialnämnden hanterar många personärenden beslutade nämnden
den 10 januari 2019, § 4, att ha tre sociala utskott: Sociala utskottet 1, Sociala
utskottet 2 samt Sociala utskottet 3. Samtidigt beslutade nämnden att välja
ordinarie ledamöter, däribland ordförande och vice ordförande, samt ersättare
till dessa utskott.
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En fråga har uppkommit om en ledamot i exempelvis Sociala utskottet 1 även
kan tjänstgöra i Sociala utskottet 2. Detta skulle underlätta då färre ledamöter
är tillgängliga under sommaren. Kommunjurist Pernilla Magnusson har
kontaktat Sveriges kommuner och landsting (SKL) som uppger att det inte är
möjligt att en ledamot tjänstgör i utskott som han eller hon inte är invald i.
Som ordförande i nämnden får endast ordföranden eller en vice ordförande
tjänstgöra. Vid förfall för dessa fullgör den till åldern äldste ledamoten
ordförandens uppgifter. Till ordförande i utskott får ledamot väljas om han
eller hon samtidigt är ledamot i det aktuella utskottet.
Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-03
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 108 Beslut att upphäva val av ordförande till socialt
utskott samt val av ledamot till Sociala utskottet 2
Ärendenummer: Soc 140/2019
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade den 13 juni 2019, § 92, att utse Carola Johansson (S)
som ordförande för Socialnämndens sociala utskott. Förslaget är att upphäva
detta beslut.
Stefan Almgren (C) har av Kommunfullmäktige valts till ledamot i
Socialnämnden efter Anders Berg (C). Förslaget är att Stefan Almgren (C) väljs
till ordinarie ledamot i Sociala utskottet 2 som vice ordförande.
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden:
1. Socialnämnden upphäver tidigare beslut den 13 juni 2019, § 92, att utse
Carola Johansson (S) som ordförande för Socialnämndens sociala utskott.
2. Till ordinarie ledamot i Sociala utskottet 2 utses Stefan Almgren (C) som
vice ordförande.
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Beslut

Socialnämnden beslutar:
1. Socialnämnden upphäver tidigare beslut den 13 juni 2019, § 92, att utse
Carola Johansson (S) som ordförande för Socialnämndens sociala utskott.
2. Till ordinarie ledamot i Sociala utskottet 2 utses Stefan Almgren (C) som
vice ordförande.
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