SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-21
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.40
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Berndt Peterson (c), tjänstgör för Arazu Bayazidi (m)
Lena Gunnarsson (kd), §§ 18-25
Ingrid Grahn (fp)

Övriga deltagande

Kerstin Larsson (s), § 22-26
Lena Dibbern, socialchef
Inger Karlsson, nämndsekreterare
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SN § 18

Dnr 2012/25 SN 042

Ekonomisk rapport
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska rapporten godkänns.
Ärende
Förvaltningens budgetarbete pågår för närvarande. Socialnämnden har ett effektiviseringsbehov i
storleksordningen 10-15 miljoner kronor, för att komma inom ram 2012. För att effektivisera
verksamheten har förvaltningen påbörjat ett arbete att styra resurser efter behov. Socialchefen har
haft kontakt med PWC för att diskutera genomförandet av omsorgstyngdmätningar i nämndens
verksamheter. Det är framför allt inom särskilda boenden och gruppboenden som mätningar bör
göras.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att besluta enligt förvaltningens förslag, vilket överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 19

Dnr 2012/14 SN 041

Lönebudget 2013
Socialnämndens beslut
Förvaltningens förslag till lönebudget 2013 godkänns.
Ärende
Förvaltningen informerar om hur lönebudgeten för 2013 räknats fram. Enligt dessa beräkningar har
förvaltningen en personalbudget, exklusive personal-sociala kostnader och förändring av
semesterlöneskuld, på 170,1 miljoner kronor.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till lönebudget 2013.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att besluta enligt förvaltningens förslag, vilket överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

2012-03-21

SN § 20

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 7, 8-14

2.

Individutskottets protokoll §§ 16-37, 38-63

3.

Taxe- och avgiftsnämndens för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund protokoll §§ 1-7

4.

Taxe- och avgiftsnämndens för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund protokoll,
sekretess § 1

5.

Protokoll från Gårdsråd Norr 2012-01-20

6.
Minnesanteckning från Åsenråd 2012-02-07
________

SN § 21

Dnr 2011/84 SN 739

Nyckelfri hemtjänst – utvärdering
Socialnämndens beslut
1. Nyckelfri hemtjänst införs permanent i samtliga hemtjänstgrupper.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ge förslag på i vilket område den nyckelfria hemtjänsten skall
införas i nästa skede.
Ärende
Socialnämnden beslutade 2011-09-21, SN § 71/2011, att under perioden 111201-120331 prova
nyckelfri hemtjänst. Syftet med projektet var dels att effektivisera och förenkla personalens arbete,
dels att minska restiden och sekundärt att få en registrering av vem som varit på besök. Projektet har
nu pågått under tre månader i hemtjänstgruppen Väster. En utvärdering har gjorts, som visar att det
är ett bra och tidsbesparande system.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta om att permanent införa nyckelfri hemtjänst i alla
kommunens hemtjänstgrupper.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag samt att uppdra till
förvaltningen att ge förslag på i vilket område den nyckelfria hemtjänsten skall införas i nästa skede.
Detta överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

2012-03-21

SN § 22

Dnr 2012/28 SN 032

Avvikelserapportering inom den kommunala hälso- och sjukvården under
2011
Socialnämndens beslut
Avvikelserapporteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården under 2011 i Hallsbergs
kommun godkänns.
Ärende
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
redovisar årligen de avvikelser, som inträffat under föregående år. Som grund för sammanställningen
ligger förvaltningens avvikelserapportering i verksamhetsstödet Procapita. I rapporten redovisas även
antalet anmälningar som lämnats till Socialstyrelsen – lex Maria.
Solveig Sundh, MAS, går igenom de avvikelser som anmälts under 2011. Av inkomna
avvikelserapporter avser 62 % fall och 30 % avser läkemedels-hantering. Under året har tre lex
Maria-anmälningar gjorts. Uppföljning och återkoppling av avvikelserapporterna måste göras på de
olika enheterna, för att hitta strategier och utvecklingsområden för ett ökat patientsäkerhetsarbete.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna rapporteringen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag.
_________

SN § 23

Dnr 2012/24 SN 032

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål
Socialnämndens beslut
Rapporten om inkomna synpunkter och klagomål till socialförvaltningen godkänns.
Ärende
Under perioden februari 2011 – februari 2012 har fem skriftliga klagomål, varav två på
Synpunkts-/klagomålsblanketter, inkommit till socialförvalt-ningen. Dessutom har ett missnöje
framförts muntligt av en brukare och några medborgare tillsammans. Samtliga klagomål/synpunkter
har följts upp genom ett svarsbrev eller genom personlig kontakt.
Det är ytterst få klagomål som inkommit under det senaste året. Förvaltningen behöver se över om
Synpunkts- och klagomålsblanketten tillhandahålls på ett lättillgängligt sätt. En ny blankett för att
rapportera in synpunkter på har tagits fram. Vidare har en rutin för handläggning av synpunkter och
klagomål utarbetas för att samla samtliga klagomål, även de muntliga, samt en rutin för hur man skall
bemöta och hantera synpunkter inom socialförvaltningen.
Det är av stor vikt att förvaltningen samlar alla klagomål och sammanställer dem systematiskt för att
kunna rapportera om man ser systemfel, som föranleder verksamhetsutveckling eller förändringar i
verksamheter.

2012-03-21

Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att rapporten om inkomna synpunkter till
socialförvaltningen godkänns.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att besluta enligt förvaltningens förslag, vilket överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 24

Dnr 2012/29 SN 001

Förslag till organisationsutveckling
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att komma med ett detaljerat förslag på utveckling av organisationen
inom äldreomsorgen, med ett område/en verksamhet för hemtjänst respektive ett område/en
verksamhet för särskilt boende.
2. En tjänst som biståndshandläggare skall inrättas.
3. En tillfällig utökning av socialsekreterare inom försörjningsstödsenheten på grund av
arbetsanhopning skall göras.
Ärende
Socialchefen har fått i uppdrag att överväga om förvaltningens organisation är ändamålsenlig eller om
förändringar behövs, för att på bästa sätt tillgodose brukarnas behov och/eller för att Hallsbergs
kommun ska vara en enhet.
Förvaltningens förslag bygger på att utveckla organisationen i två steg. I ett första skede föreslås en
utveckling av äldreomsorgen. Förslaget är att inom äldreomsorg skapa två områden/verksamheter
med ansvar för hemtjänst respektive särskilt boende.
Förslaget innebär att en verksamhets-/områdeschef ansvarar för hemtjänsten, hemtjänstchef.
Hemtjänstchefen ansvarar för central planering och bemanning samt hemvård, dagcentraler och
korttidsvård. En verksamhets-/områdeschef ansvarar för särskilt boende i hela kommunen.
Äldreboendechefen har ansvar för särskilt boende samt hemsjukvård och rehabilitering.
Biståndshandläggningen behöver kompletteras med en tjänst för att dels klara omprövningar av
beslut, dels för klara biståndshandläggningen inom LSS-verksamheten.
Vidare behövs en tjänst inom enheten för ekonomiskt bistånd för en viss period. Gruppen har under
lång tid varit överbelastad på grund av den extra arbets-mängd, som varit följden av en ökad
arbetslöshet och förändringar i andra sociala försäkringssystem.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att förvaltningen får i uppdrag att komma med ett
detaljerat förslag på utveckling av organisationen inom äldreomsorgen, med ett område/en
verksamhet för hemtjänst respektive ett område/en verksamhet för särskilt boende, inrätta en tjänst
som bistånds-handläggare samt visstidsanställa en socialsekreterare inom försörjningsstöds-enheten
på grund av arbetsanhopning.

2012-03-21

Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att besluta enligt förvaltningens förslag.
_________

SN § 25

Dnr 2012/23 SN 700

Regionalt program för social välfärd – remiss
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till Regionalt program för social välfärd 2012 – 2015.
Ärende
Regionförbundet har upprättat ett förslag till Regionalt program för social välfärd, som sänts på
remiss till länets tolv kommuner. Programmet skall bland annat vara vägledande för
Regionförbundets arbete och skall stödja de verksamheter som bedrivs utifrån socialtjänstlagen.
Programmet skall också ge stöd till ideella organisationer och det civila samhället.
I programmet beskrivs perspektiv och utgångspunkter och att utvecklingsarbetet måste ta fasta på att
omvärlden förändras. Programmet slår fast ett antal målbilder, som skall uppnås 2015. Slutligen
presenteras strategier som antas leda den regionala utvecklingen mot målbilderna, hur programmet
ska genomföras och hur det ska följas upp.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att ställa sig bakom det Regionala programmet för social
välfärd 2012-2015.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket överensstämmer
med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 26

Meddelanden
1.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga: Nyhetsbrev nummer 1, 2012

2.

Socialstyrelsen, dnr 9.1-25495/2011: Beslut av 2012-02-08 angående oanmäld
sommartillsyn enligt äldreuppdraget (dnr 2011/78 SN 735)

3.

Socialstyrelsen, dnr 9.1-31606/2011: Beslut av 2012-03-01 angående anonymt klagomål
angående brister i vård och omsorg samt bemötande (dnr 2011/106 SN 2011)

4.

Hallsbergs kommun, Socialförvaltningen: Arbetsmiljörapport för kvartal 4, 2012, samt
personalekonomisk redovisning 2011

5.

Hallsbergs kommun, Socialförvaltningen: Vårdgivare, vårdenhet, verksamhetschef och
medarbetaruppdrag i Hallsbergs kommun för Katalogtjänst HSA (dnr 2012/30 SN 701)

2012-03-21

6.

Örebro läns landsting, patientnämnden: Verksamhetsberättelse 2011

Meddelandeblad – Socialstyrelsen
7.

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet kvalitet mm vid2/2012
utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Cirkulär – Sveriges kommuner och landsting
8.

Ersättningar till familjehemsvård av unga, barn och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar mm för år 2012

11:47

9.

Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2012

11:48

10.
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2012
________

11:49

