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SN § 1

Presentation
Håkan Andersson presenterar sig för socialnämnden. Han arbetar som områdeschef för individ- och
familjeomsorg samt enheten för personer med funktionsnedsättning inom socialnämndens
ansvarsområde.
_________

SN § 2

Dnr 2011/6 SN 754

Försörjningsstöd 2011 – om ändring i socialtjänstförordningen –
Riksnorm
Socialnämndens beslut
Förvaltningen skall följa Riksnorm för försörjningsstöd för år 2011.
Ärendet
Regeringen har beslutat om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937), som innehåller
riksnormen för försörjningsstöd. Samtidigt beslutades om basbelopp för 2011, 42 800 kronor.
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 antar riksnorm för år 2011.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 3

Dnr 2011/7 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärende
Förvaltningen lämnar en muntlig rapport om nämndens ekonomi. Någon uppföljning efter januari
har inte gjorts, då budgeten för 2011 inte är fastställd.
Bokslutsarbetet pågår för närvarande.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 4

Dnr 2009/172 SN 709

Interna kontrollen år 2010 – återrapportering
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen andra halvåret 2010 godkänns.
2. Förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen andra halvåret 2010
godkänns.
3. Uppföljningen av den interna kontrollen överlämnas till kommunstyrelsen i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.
4. Uppföljningen av den interna kontrollen överlämnas till kommunens revisorer i enligthet med
deras förfrågan daterad 2010-12-17.
Ärendet
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet skall respektive
nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner
som skall omfattas av granskning under en viss period. Valet av granskningsobjekt skall motiveras
utifrån en riskbedömning. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där
eventuella fel får allvarliga konsekvenser skall prioriteras. Vidare finns det i reglementet regler om
att nämnden ska 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:
• Att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för andra halvåret 2010.
• Att godkänna förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under
andra halvåret 2010.
• Att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.
• Att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till kommunens revisorer i enlighet med
deras förfrågan daterad 2010-12-17.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 5

Dnr 2011/3 SN 778

Medicinskt ansvarig sjuksköterska – MAS
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärendet
Socialnämnden i Hallsberg har ett ansvar utifrån HSL, hälso- och sjukvårdslagstiftningen.
Förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, Solveig Sundh, presenterar därför sig och den
verksamhet hon företräder. Hon går igenom hälso- och sjukvårdslagens ansvarsområden som berör
socialnämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 6

Dnr 2010/169 SN 734

Begäran om yttrande
Socialnämndens beslut
Åtgärderna godkänns.
Ärendet
Socialstyrelsen har 2010-12-09 begärt att socialnämnden i Hallsberg skall yttra sig över en skrivelse
som inkommit från KG Andersson, Sydnärkes FUB, angående gruppboenden/korttidsboende på
Nytorgsgatan 74 i Hallsberg.
Frågeställningarna till Socialstyrelsen avser till uteslutande del hur kriterierna för gruppbostäder
uppfylls. Vidare berör frågeställningarna personalbemanning och sammansättning av de boende.
Socialförvaltningen har ansökt om anstånd till den 18 februari med att få besvara skrivelsen, för att
kunna få en bred hantering av ärendet i förvaltning samt inom socialnämnden. Utkast till svar
diskuteras vid beredningsutskottets sammanträde den 1 februari och beslut tas i socialnämnden den
16 februari.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner åtgärderna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 7

Dnr 2011/4 SN 739

Medicinskt ansvarig för rehabilitering – MAR
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärendet
Socialnämnden i Hallsberg har ett ansvar för rehabilitering. Ansvaret utgår från hälso- och
sjukvårdslagstiftningen, HSL, men även till viss del från socialtjänstlagen, SoL. Inom
ansvarsområdet ingår även att svara för den kommunala hjälpmedelshanteringen. Förvaltningens
medicinskt ansvariga för rehabilitering, Maria Stenevang, presenterar därför sig och den verksamhet
hon företräder. Hon går igenom de för henne unika ansvarsområden som berör socialnämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår beredningsutskottet att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 8

Dnr 2011/2 SN 739

Senior Alert och palliativt register
Socialnämndens beslut
1. Senior alert och Palliativa registret skall ersätta RAI (Resident Assesment
Instrument).
2. Rapporten godkänns.
Ärendet
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister, som innehåller uppgifter om trycksår, undernäring och
fall inom vård och omsorg. Från 2010 har staten gett Sveriges kommuner och landsting (SKL) och
Qulturum i uppdrag att hålla i den nationella spridningen av Senior alert. Som en del i detta ger
Qulturum ett direkt stöd till vårdgivare inför anslutningen till registret och införandet.
Införandet av Senior alert gör att de uppgifter vi tidigare inhämtat via RAI (Resident Assessment
Instrument) blir överflödiga. Därför bör RAI i nuvarande form avslutas som mätmetod i Hallsberg.
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att beskriva utvecklingen i Sverige avseende omfattning,
geografisk fördelning, inriktning med mera av den palliativa vården. Uppdraget utförs i samverkan
med Sveriges kommuner och landsting. Som ett led i detta arbete har Nationella rådet för Palliativ
Vård med stöd av Socialstyrelsen upprättat ett nationellt palliativt kvalitetsregister.
Registrets mål är att alla palliativa enheter/verksamheter i landet skall finnas med, för att ge en
helhetsbild av var och i vilka vårdformer som palliativ vård bedrivs. Syftet med registret är att
successiv förbättra vården i livets slutskede.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att Senior alert och palliativa registret skall ersätta
RAI (Resident Assesment Instrument) och godkänner i övrigt rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår beredningsutskottet att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 9

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 1-7

2.

Individutskottets protokoll §§ 207-208, 209-211, 212-223, 1-15

3.

Taxe- och avgiftsnämndens protokoll §§ 13-19

4.

Minnesanteckningar från Gårdsråd Väster 2010-11-25

Tjänstemannabeslut
5.

Tillsynsrapporter från Tillståndsenheten Sydnärke för tillsyn 2010-11-26 och 2010-1215 – 2010-12-16
________

SN § 10

Meddelanden
1.

Regeringsrätten: Meddelande av 2010-12-01 om att Regeringsrätten byter namn till
Högsta förvaltningsdomstolen den 1 januari 2011

2.

Socialstyrelsen: Beslut av 2010-12-08 angående stimulansbidrag till kommuner och
lansting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

3.

Hallsbergs kommun, Centrala arbetsmiljökommittén: Sammanträdesprotokoll av
2010-12-09

Cirkulär – Sveriges kommuner och landsting
4.

En ny alkohollag

10:77

5.

Information om patientsäkerhetslagen (2010:659)

10:79

Meddelandeblad från Socialstyrelsen
6.
Tydliggörande om palliativ sedering
________

10/2010

SN § 11

Övriga frågor
Beslutas om att införa en stående punkt på dagordningen till socialnämndens sammanträden, som
benämns ”information från förvaltningschefen”.
Solveig Eriksson (c) efterfrågar information från öppenvårdsbehandlingen
Stegen. Förvaltningen lovar komma med en redogörelse under våren.
_________

