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Ordinarie ledamot, deltar på distans
Ersättare, deltar på distans
Ersättare, deltar på distans
Förvaltningschef
Bitr. förvaltningschef
Nämndsekreterare
Nämndsekreterare
Nämndsekreterare
Hlins hus, §§ 132-135
Brokks hus, §§ 132-135
Enhetschef, § 136
Verksamhetschef, §§ 136, 143-145
Ekonom, §§ 137-139
Planerare, §§ 139-141
Enhetschef, § 143

Paragraf 132–145

1 (10)

Digitalt justerat protokoll
ÖREBRO

Protokoll

Maria Fhager, sekreterare

Carina Toro Hartman (S), ordförande

Carl-Johan Wase (M), justerare
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§ 132 Godkännande av dagordning
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande förklarar dagens sammanträde med Socialnämnden 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.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Dagordningen fastställs.

§ 133 Protokolljusterare
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Carl-Johan Wase (M) föreslås att justera dagens protokoll med Christer
Johansson (L) som ersättare.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Carl-Johan Wase (M) utses att justera dagens protokoll med Christer
Johansson (L) som ersättare.

§ 134 Anmälan av jäv
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella
jävssituationer i samband med behandling av dagens sammanträde.
Sara Maxe anmäler jäv i personärendena §§ 349-352 och 354.
Marian Abdulkadir Ahmed anmäler jäv i personärendena §§ 328, 336, 340 och
341.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Anmälan av jäv tas till protokollet.
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§ 135 Information om Hlins hus och Brocks hus
Handläggare: Lars Ulfvensjö, Tommy Bagari
Ärendebeskrivning

Föreståndare för Hlins hus och Brokks hus, öppenvårdsverksamhet i Örebro
för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik, berättar om
verksamheten.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 136 Verksamhetspresentation Härbärgesverksamheten
Handläggare: Christer Lundsten
Ärendebeskrivning

Christer Lundsten, enhetschef, berättar om Socialnämndens
härbärgesverksamhet på Hjorten och Gnistan.
Beslutsunderlag

- Presentation Härbärgesplatser, 2020-12-10
Förslag till beslut

Förvaltningen för sociala insatsers förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt Förvaltningen för sociala insatsers förslag.
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§ 137 Ramjustering och ombudgetering löneöversyn 2020
Ärendenummer: Soc 273/2020
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Ärendet avser tilläggsanslag från Programnämnd social välfärd gällande
löneöversynen 2020. Budgetram tilldelas för löneökningar 2020. Fördelning
per verksamhet är ännu inte framtagen och ramjusteringen görs därför inom
Övergripande och nämnd med 4 951 tkr. Ny budgetram för Socialnämnden är
564,0 mnkr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-03
Tjänsteskrivelse till Programnämnd social välfärd 2020-12-03
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Socialnämnden fastställer ny budgetram.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
Carl-Johan Wase (M), Christer Johansson (L) och David Larsson (SD) deltar
inte i beslutet.

§ 138 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Soc 352/2020
Handläggare: Lena Segerberg
Ärendebeskrivning

Ekonom Lena Segerberg informerar nämnden om den ekonomiska
månadsrapporten för november.
Beslutsunderlag

- Ekonomisk månadsrapport november
- Presentation Nämnd-12 2020-12-10
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Rapporten överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
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Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 139 Tillsynsrapport 2020
Ärendenummer: Soc 486/2019
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Nämndens tillsyner under året visar på en medelhög grad av kontroll, vilket
innebär att den interna kontrollen bedöms fungera, men med mindre
förbättringsbehov samt att den interna kontrollen sker med smärre undantag
från kontrollbeskrivningen. Sammantaget bedöms nämndens system för intern
kontroll vara på en acceptabel nivå av intern kontroll.
Under 2020 har följande tillsyner genomförts:
1. Rapportering av delegationsbeslut
2. Telefonikostnader.
3. Rutin för uppföljning och prognos
4. Användning av personlarm
Samtliga fyra tillsyner har visat att det finns vissa brister i internkontrollen.
Förslag på åtgärder ges i rapporten för att minska riskerna.
Beslutsunderlag

Tillsynsrapport 2020 – uppföljning av intern kontroll, daterad 2020-12-01 med
följande bilagor:
1. Intern kontroll – Tillsynsplan 2020 – en sammanfattad översikt
2. Intern kontroll – Tillsynsrapport 2020 – en sammanfattad översikt
3. Uppföljning av Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
4. Uppföljningsrapport - Uppföljning av beslutade åtgärder utifrån
riskanalys 2019 samt tillsynsrapport 2019, daterad 2020-10-05
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Förvaltningarna får i uppdrag att genomföra de åtgärder som har föreslagits i
tillsynsrapporten.
2. Socialnämnden godkänner Tillsynsrapport 2020 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.
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§ 140 Tillsynsplan 2021 - Plan för uppföljning av intern
kontroll
Ärendenummer: Soc 711/2020
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Internkontrollen ska bidra till att nämnderna, med rimlig grad av säkerhet, kan
säkerställa att mål för den egna verksamheten uppnås. Följande tillsyner
planeras under 2021:
a)

Åtgärder av upptäckta avvikelser enligt lex Sarah

b)

Efterlevnad av regler om upphandling och inköp

c)

Rutin för uppföljning och prognos

d)

Introduktion av nyanställda

Beslutsunderlag

- Rapport: Riskanalys för Socialnämndens verksamheter, 2020-06-09
- Tillsynsplan 2021, 2020-11-02
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
1. Nämnden ska under 2021 tillsyna följande processer:





Åtgärder av upptäckta avvikelser enligt lex Sarah
Efterlevnad av regler om upphandling och inköp
Rutin för uppföljning och prognos
Introduktion av nyanställda

2. Socialnämnden antar Tillsynsplan 2021 och överlämnar den till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 141 Processbeskrivning Tillsyn av internkontroll
Ärendenummer: Soc 486/2019
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Samordnare för Socialnämndens tillsyn av internkontroll har tagit fram förslag
på processbeskrivning. Syftet med dokumentet är att beskriva processen för
tillsyn av internkontroll och klargör roller och ansvar samt aktiviteter för att
hålla nämndens internkontroll aktuell och relevant. Dokumentet innehåller
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bland annat en ungefärlig tidsaxel för när under året de olika delarna i
processen genomförs och beslutas.
Beslutsunderlag

- Processbeskrivning - Processen för tillsyn av internkontroll, 2020-10-05
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Socialnämnden fastställer processbeskrivning för nämndens tillsyn av
internkontroll.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 142 Anmälan av delegationsbeslut samt
stickprovsdragning
Ärendenummer: Soc 132/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Anmälan av delegationsbeslut:
- Delegationsbeslut enligt SoL, LVM, LVU och FB.
- Ordförandebeslut
- Uppsägning av avtal
- Rekrytering
- Lex Sarah
- Begäran om överflytt av ärende till Örebro kommun
- Socialnämndens sociala utskottsprotokoll från 2020-11-19, 2020-11-26, 202012-03
Följande delegationsbeslut dras som stickprov att redovisas på nästa
nämndsammanträde: Gruppledare Catharina Persmans beslut från den 10
november 2020 om att utredning avslutas enligt 11 kapitlet 1 § SoL för individ
född 1976.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från W3D3.
- Delegationsbeslut innehållande sekretess finns i pärm.
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Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 143 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Soc 120/2020
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Varje månad anmäls handlingar som inkommit och som bedömts relevanta för
Socialnämnden att få kännedom om.
Urban Svensson, verksamhetschef, och Naemi Andersson, enhetschef,
kommenterar beslutet från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om tillsyn
av Multigruppen.
Beslutsunderlag

- Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende om tillsyn av
Multigruppen, 2020-11-04
- Samverkansprotokoll Förvaltningen för sociala insatser 2020-10-15
- Samverkansprotokoll Förebyggande 2020-10-22
- Samverkansprotokoll Myndighetsverksamheten 2020-11-04
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Anmälan av handlingar läggs till handlingarna.
Beslut

Socialnämnden beslutar:
- Enligt förvaltningarnas förslag.

§ 144 Förvaltningscheferna informerar
Handläggare: Johanna Viberg
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Johanna Viberg informerar nämnden relevant information
om vad som hänt sedan förra sammanträdet. Inom Förvaltningen för sociala
insatser har det de senaste dagarna skett en ökning av brukare och medarbetare
med konstaterad covid-19. För bara några dagar sedan var det en stabil låg nivå
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men det kan svänga snabbt. Förvaltningen har kontroll på situationen och
arbetar systematiskt och strukturerat och sätter in de åtgärder som behövs.
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.

§ 145 Ordförande informerar
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning

Ordförande Carina Toro Hartman (S) informerar nämnden relevant
information om vad som hänt sedan förra sammanträdet.
Ordförande har bett Urban Svensson, verksamhetschef Eget utförande,
informera om kösituationen inom öppenvården. Centrum mot våld (CMV) har
en kö på 23 individer vilket är ungefär som det har sett ut de senaste åren vid
samma tid på året. Man har bevakning så att ingen med akuta behov av insatser
måste stå i kö. Öppenvård barn, både förstärkt öppenvård och den övriga
öppenvården, har en kö på 55-60 individer och istället för att kön minskat från
oktober som den brukar göra har antalet personer i kö istället ökat den senaste
tiden. Egentligen har verksamheten ökat genomströmningen jämfört med
tidigare år men det har även blivit en stor volymökning. Det är för tidigt att
säga vad det beror på och om det är en bestående ökning. Man tittar på andra
lösningar och ser över fördelningen av resurser för att hantera ökningen.
Carina Toro Hartman (S) tackar nämnden för året som gått och önskar God
Jul!
Beslutsunderlag

- Brev till nämnder, Överenskommelse om samverkan med det civila samhället
Förslag till beslut

Förvaltningarnas förslag till Socialnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
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