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2012-05-23
SN § 39

Information om stöd till anhöriga
Socialnämndens beslut
Nämnden tackar för informationen.
Ärende
I juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen, som innebär att
kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för den som vårdar eller stödjer en närstående.
Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en närstående
med en viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning. Det kan alltså handla
om anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblem, till personer som har fysiska eller
psykiska funktionsnedsättningar eller vuxna barn till äldre som behöver hjälp.
Monica Klarvik är anställd som fritidskonsulent vid socialförvaltningen. Där arbetar hon bland annat
med stödet till anhöriga som vårdar närstående. Monica berättar att verksamheten består av
föreläsningar, öppna träffar och samtalsgrupper. Aktiviteterna genomförs gemensamt av Hallsbergs
kommun, Väntjänsten, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset, Svenska kyrkan.
______________

2012-05-23

SN § 40

Ekonomisk rapport
Det finns ingen aktuell ekonomisk rapport för socialnämndens verksamheter. Personalsituationen
på ekonomiavdelningen är mycket ansträngd och rekrytering av ekonom med inriktning mot
socialförvaltningen pågår. Man kan dock se att kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att öka
medan vårdkostnaderna för vuxna samt institutionsplacerade barn/ungdomar har minskat.
_________

2012-05-23

SN § 41

Dnr 2012/14 SN 041

Socialnämndens förslag till budget 2013-2015 – information
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns.
Ärende
Socialnämnden gav 2012-04-19, SN § 27, beredningsutskottet i uppdrag att tillsammans med
socialförvaltningen arbeta fram förslag till budget 2013 – 2015. Vid beredningsutskottets
sammanträde den 2 maj, BU § 20, godkändes förvaltningens förslag till budget 2013 – 2015.
Förvaltningen fick även i uppdrag att att arbeta strategiskt med att ta hem utskrivningsklara personer
från sjukhuset direkt till ordinärt boende.
Budget för korttidsboendet Regnbågen finns bara för 2013. Beslut om fortsatt verksamhet tas för ett
år i taget.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att godkänna informationen.
_________

2012-05-23

SN § 42

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 19-21

2.

Individutskottets protokoll §§ 89-100

3.

Protokoll Gårdsråd Norr 120316

4.

Minnesanteckningar fört vid Åsenråd 2012-04-17

Delegationsbeslut
5.
6.

Dnr 2012/38 SN 214
Samrådsremiss: Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Dnr 2012/38 SN 214
Samrådsremiss: Detaljplan för Rala industriområde, etapp 3 fastigheterna Rala 1:19 och
13:2 m fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun, och fastig-heterna Rösavi 2:15 och Kumla
Bandel 2:3 i Kumla, Kumla kommun, Örebro län
________

2012-05-23

SN § 43

Dnr 2012/46 SN 751

HemmaPlansLösningar (HPL) i Hallsbergs kommun - Ungdomsteam
Socialnämndens beslut
1. Ett ungdomsteam om tre tjänster inrättas.
2. Resurserna fördelas inom befintliga resurser, 2,0 fältassistenter, och inom ramen för placeringar.
3. Förvaltningen får i uppdrag att rapportera konsekvenserna av att fältassisten-ternas inriktning får
en annan utformning.
Ärende
Kostnader i form av personligt lidande och ekonomiska utgifter för kommunen har under en följd av
år stigit i Hallsberg. Ett sätt att komma tillrätta med problematiken är att inleda ett arbete med
hemmaplansarbete; behandling av barn och unga tillsammans med sina familjer, så att de kan bo
hemma. Antalet placeringar, framför allt i kontrakterade familjehem, har ökat. Genom att förbättra
situationen för barn och unga kan socialnämndens kostnader för externa placeringar minska.
Målgrupp för hemmaplanslösningen är barn och ungdomar mellan 7 och 18 år och deras familjer,
där barn och ungdomar uppvisar beteendeproblem. Det är barn och ungdomar som är placerade, eller
som riskerar att placeras, utanför familjen samt de som är placerade och skall slussas ut.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att inrätta ett ungdomsteam om tre tjänster samt att
resurserna fördelas inom befintliga resurser – 2,0 fält-assistenter och inom ramen för placeringar.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag samt att uppdra till
förvaltningen att rapportera konsekvenserna av att fältassistenternas inriktning får en annan
utformning. Detta stämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

2012-05-23

SN § 44

Dnr 2012/52 SN 751

Projekt inom Folkasboskolan - ”Möjlighetsskola”
Socialnämndens beslut
Socialtjänsten ingår i projektet ”Möjlighetsskola” utan att bidra med ekonomiska medel.
Ärende
För att skapa en skola för alla barn, där de ska nå målen med glädje, trygghet och lust som ger dem
en positiv framtidstro, vill Folkasboskolan i Pålsboda skapa en Möjlighetsskola. Där utgår man ännu
mer från barnets möjligheter. Syftet är att nå upp till visionen för alla barn och ungdomar.
Verksamheten skall ha en hög status och kvalitet och utgå från nationella och lokala styrdokument.
Projektet syftar till att främja samarbetet mellan olika serviceformer, nätverk mellan familjen,
skolan, elevvården, socialförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen,
specialpedagogiska skolmyndigheten och närpolisen. Socialtjänstens resurser i form av
förebyggande insatser, deltagande i skolans elevvårdsteam mm är viktiga delar i arbetet med barn,
ungdomar och deras familjer. Socialtjänsten kommer även att ingå i projektets referensgrupp.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att socialtjänsten ingår i projektet ”Möjlighetsskola”.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag med tillägget att inte
bidra med ekonomiska medel.
_________

2012-05-23

SN § 45

Dnr 2012/13 SN 003

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet
Socialnämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.
Ärende
Socialförvaltningen har i samråd med Kommunala Pensionärsrådet arbetat fram ett förslag på nytt
reglemente till rådet. Det tidigare reglementet fastställdes av kommunfullmäktige 1998.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktigeatt fastställa reglemente
för Kommunala Pensionärsrådet.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag.
_________

2012-05-23

SN § 46

Meddelanden
1.

Dnr 2011/59 SN 734
Arbetsmiljöverket: Skrivelse av 2012-04-12 angående inspek-tionsuppföljning vid
gruppbostaden Rättarevägen, IMÖ 2011/17078

2.

Dnr 2011/106 SN 735
Socialstyrelsen: Beslut av 2012-05-11 angående anonymt klagomål angående brister i
vård och omsorg samt bemötande, Kullängens äldreboende i Hallsbergs kommun. Dnr
9.1-31606/2011

3.

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen: Arbetmiljörapport för kvartal 1, 2012

Cirkulär – Sveriges Kommuner och Landsting
4.

SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegration

12:13

5.

Vårpropositionen för år 2012

12:14

6.
Kommuners och landstings ansvar för leksakers säkerhet
________

12:17

