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SN § 1

Dnr 2011/78 SN 735

Svar på Socialstyrelsens verksamhetstillsyn på korttidsboendet
Regnbågen, dnr 1-25495/2011
Socialnämndens beslut
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av
Socialstyrelsen verksamhetstillsyn vid korttidsboendet Regbågen.
Ärende
Socialstyrelsen har genomfört en verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) och
patientsäkerhetslagen (2010:659) vid korttidsboendet Regnbågen.
Vid tillsynen fann Socialstyrelsen brister i den sociala dokumentationen i genomförandet.
Dokumentationen var bristfällig när det gäller såväl planerandet som löpande daganteckningar.
Socialstyrelsen kunde inte följa ärendets planering eller genomförandet av beslutade insatser.
Socialstyrelsen fann vidare att dokumentationen enligt patientdatalagen och socialtjänstlagen inte
hölls åtskilda.
Socialstyrelsens beslutade att nämnden/vårdgivaren/annan huvudman ska vidta följande åtgärder:
• Säkerställa att den sociala dokumentationen under genomförandet sker enligt gällande lagstiftning
och föreskrifter.
• Säkerställa att dokumentationen enligt patientdatalagen och socialtjänstlagen hålls åtskild.
Redovisning av vidtagna åtgärder skall ha inkommit till Socialstyrelsen senast 2012-01-31.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder
med anledning av Socialstyrelsens verksamhetstillsyn.
_________

SN § 2

Dnr 2011/54 SN 750

Handlingsplan avseende våld i nära relationer
Socialnämndens beslut
1. Informationen om upprättad Handlingsplan avseende våld i nära relationer godkänns.
2. Beslut om att anta upprättad handlingsplan fattas vid nästkommande socialnämnd.
Ärende
Under våren 2011 kontaktades socialförvaltningen av polisen, som aktuali-serade behovet av
samverkansfrågor rörande våld i nära relationer. I samband med detta tydliggjordes även behovet av
en handlingsplan för socialförvaltning-ens arbete med våld i nära relationer. En arbetsgrupp bestående
av tjänstemän från förvaltningens olika verksamheter fick i uppdrag att ta fram en handlings-plan
avseende detta arbete.
Håkan Andersson, områdeschef IFO, och Josefin Dimberg, fältassistent, redogör för den upprättade
handlingsplanen avseende våld i nära relationer.

2012-01-25

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar upprättad plan, Handlings-plan avseende våld i
nära relationer.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att godkänna informationen samt att beslut om att anta planen fattas vid
nästa sammanträde, då dokumentet inte var fullständigt vid utskicket till nämndens ledamöter.
_________

SN § 3

Dnr 2012/7 SN 754

Riksnorm 2012 - försörjningsstöd
Socialnämndens beslut
Riksnorm för år 2012 antages.
Ärende
Regeringen har fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för
försörjningsstöd.
I försörjningsstödet ingår skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som skall ingå för dessa poster bedöms
individuellt men normalt ingår den faktiska kostnaden, om den är skälig. Hallsbergs kommun
anpassar sina riktlinjer för försörjningsstöd med gällande riksnorm. Den norm som gäller för
beräkning av försörjningsstöd beräknas utifrån gällande riksnorm.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att anta riksnorm för år 2012.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 4

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 1-6

2.

Individutskottets protokoll §§ 281, 282-304, 1-15

3.

Taxe- och avgiftsnämndens för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund protokoll §§ 1825

4.

Dnr 2088/23 SN 701
Ordförandebeslut av 2012-01-18: Uppsägning av medlemsskap i ECAD

2012-01-25

________

2012-01-25

SN § 5

Ekonomisk rapport
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns.
Ärende
Socialförvaltningens preliminära utfall visar en budgetavvikelse på -19,2 miljoner kronor. De största
differenserna mellan budget och utfall finns på Individ- och familjeomsorgens försörjningsstöd och placeringar
-8,5 miljoner kronor, ospecificerat sparkrav -8,2 miljoner kronor, Vård- och omsorg -3,8 miljoner kronor,
medan förvaltningsledning och nämnden visar +2,4 miljoner kronor. Enheten för personer med
funktionsnedsättning uppvisar en budgetavvikelse på -1,1 miljoner kronor.
Ett omfattande förändringsarbete för att nå balans mellan resurser och uppdrag har inletts med flera olika
aktiviteter som kommer att genomföras under 2012.

Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden godkänner informationen.
________

SN § 6

Dnr 2012/9 SN 042

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
för socialnämnden år 2011
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens redovisning av verksamhet och ekonomi 2011.
2. Socialnämnden uppdrar till beredningsutskottet att fatta beslut om verksamhetsberättelse och
ekonomisk redvisning för socialnämnden 2011 vid ett extra sammanträde 2012-01-27.
Ärende
Socialförvaltningen redovisar utkast till verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för
socialnämnden år 2011. Vid dagens sammanträde är inte den ekonomiska redovisningen fullständig,
varför nämnden inte kan fatta beslut i frågan.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens redovisning av årsbokslut
2011 samt ger beredningsutskottet i uppdrag att godkänna densamma vid ett extra sammanträde
2012-01-27.
_________

SN § 7

Dnr 2012/2 SN 709

Intern kontrollplan 2012 för socialnämnden
Socialnämndens beslut

2012-01-25

Förvaltningens förslag till Intern kontrollplan för 2012 antas.
Ärende
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet skall respektive nämnd
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontroll- planen visar vilka områden och rutiner som
skall omfattas av granskning under en viss period. Valet av granskningsobjekt skall motiveras utifrån
en risk- bedömning. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel
får allvarliga konsekvenser skall prioriteras.
I reglementet finns regler om att nämnden skall få en rapport om genomförd uppföljning. Vid
upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar om Intern kontrollplan för 2012 i enlighet
med förvaltningens förslag.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 8

Dnr 2012/3 SN 739

Öppna jämförelser äldreomsorg
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar informationen till handlingarna.
Ärende
Under slutet av 2011 presenterade Socialstyrelsen ”Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre”.
Det är den andra gemensamma rapporten som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och
Socialstyrelsen sammanställt. I rapporten jämförs vården och omsorgen utifrån 31 indikatorer. Det
handlar bland annat om bemötande och inflytande, trygghet, mat och aktiviteter, fall, undernäring och
trycksår, stöd i livets slutskede och efter stroke samt läkemedelsanvänd- ning. En del av indikatorerna
ansvarar Landstingen för, såsom läkemedels- genomgångar, tre eller fler samtidigt använda
psylofarmaka samt olämpliga läkemedelskombinationer.
Indikatorerna som berör brukarnöjdhet har under de senaste åren ändrats i definition. Det är därför
inte möjligt att jämförföra dem över tid. De indikatorer som kan jämföras redovisas.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar om att ta informationen till handlingarna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

2012-01-25

SN § 9

Dnr 2012/10 SN 739

Brukarenkät vård och omsorg 2011
Socialnämndens beslut
Redovisningen av brukarenkäten godkänns.
Ärende
Sedan år 2008 har socialförvaltningen skickat ut en enkät till de personer som erhåller insatser inom
kommunen, såsom hemtjänst, vårdboende, personlig assistans eller gruppbostad. I enkäten frågar man
bland annat om man är nöjd med den hjälp man får, om man tycker att personalen är vänlig och
korrekt i sitt bemötande samt om man känner sig trygg i sitt boende. Förvaltningen redovisar
resultaten av enkäterna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att godkänna redovisningen.
_________

SN § 10

Dnr 2012/3 SN 003

Reglemente för Kommunalt pensionärsråd samt för Kommunalt
handikappråd
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag till reglemente för Kommunalt pensionärsråd och till
Kommunalt handikappråd.
Ärende
Under 2011 beslutade socialnämndens ordförande i samråd med Kommunala pensionärsrådet,
Kommunala handikapprådet samt Omsorgsrådet att på försök slå samman dessa tre råd till ett.
Försöket följdes upp vid årets sista möte. Vid denna uppföljning framkom att råden tyckt att det varit
värdefullt att under året samverka men att de för framtiden såg vinster i att inrätta två råd, ett Kommunalt pensionärsråd och ett Kommunalt handikappråd. Då reglementena är från 1998 behövs en
översyn av dessa.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att lämna förslag till
reglemente för Kommunalt pensionärsråd och till Kom-munalt handikappråd.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

2012-01-25

SN § 11

Dnr 2011/29 SN 739

PL-gruppen inom daglig verksamhet
Socialnämndens beslut
Den dagliga verksamheten PL-gruppen permanentas från och med 2012-04-01.
Ärende
Inom kommunal psykiatri och daglig verksamhet LSS har funnits ett behov av en ny daglig
verksamhet. I mars 2011 startade därför projektet Bra & Begagnat. Sedan dess har projektet ändrat
namn till projekt PL-gruppen, där P står för psykiatri och L för LSS. Målgruppen är unga med lätt
utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykisk funktionsnedsättning.
Huvudarbetsuppgiften har varit att demontera datorer och annan elektronisk utrustning. Materialet
kommer från kommunen och Bra & Begagnat. Även andra arbetsuppgifter utförs, bland annat en del
klädvård, städ, disk och tvätt av saker som skall säljas av Bra & Begagnat.
Verksamheten har fallit mycket väl ut, varför förvaltningen föreslår att verksamheten permanentas
från och med 2012-04-01.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att permanenta den dagliga verksamheten PL-gruppen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 12

Meddelanden
1.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga: Nyhetsbrev nummer 4, 2011

2.

Socialstyrelsen, dnr 9.1 25495/2011: Beslut av 2011-11-29 angående verksamhets- tillsyn
enligt socialtjänstlagen (2001:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659) vid Regnbågens
korttidsboende.
(Dnr 2011/78 SN 735)

3.

Socialstyrelsen, dnr 17902/2011: Beslut av 2011-12-02 angående stimulansbidrag till
kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer (Dnr
2011/83 SN 047)

4.

Hallsbergs kommun, Centrala arbetsmiljökommittén: Sammanträdes-protokoll 2011-09-01

5.

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen: Kvartalsrapport SoL och LSS till Socialstyrelsen
avseende ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL samt
beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS för kvartal 4, 2011

2012-01-25

(Dnr 2011/52 SN 709)
Socialstyrelsen – Meddelandeblad
6.
Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i
socialtjänstens omsorg om äldre
Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär
7.
Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
________

