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Sida 1 (11)

2011-02-16
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45
Ajournering § 15 kl 15.00-15.15

Beslutande

Magnus Andersson (s)
Gunnel Hedström (s)
Roland Johansson (s)
Inger Larsson (s)
Conny Larsson (s)
Kia Wetterberg (s)
Inga-Lill Thim (s)
Solveig Eriksson (c)
Mikael Angestjärna (kd) §§ 12-19
Ingrid Grahn (fp)

Övriga deltagande

Nina Lagemyr (m), §§ 12-19
Jan-Åke Ahlin
Inger Karlsson

Utses att justera

Roland Johansson

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2011-02-17

Underskrifter

Solveig Sundh, §12
Maria Stenevang, § 12
Håkan Andersson, §§ 12-18

Sekreterare

Paragrafer

12-22

Inger Karlsson
Ordförande
Magnus Andersson
Justerare
Roland Johansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-02-16

Datum för
anslagsuppsättande

2011-02-18

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Inger Karlsson

Utdragsbestyrkande

2011-03-08

SN § 12

Dnr 2011/1 SN 032

Avvikelserapportering inom den kommunala hälsooch sjukvården 2010
Socialnämndens beslut
Redovisning av avvikelser inom den kommunala hälso- och sjukvården i
Hallsbergs kommun 2010 godkänns.
Ärende
Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvården regleras i Socialstyrelsens föreskrifter om
Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSDS 2005:12). Samtlig
personal inom vård och omsorg har skyldighet att anmäla avvikelser. Syftet med rapporteringen är
att identifiera risker och brister rörande patientsäkerheten, för att på ett strukturerat sätt arbeta
förebyggande samt fortlöpande utveckla och höja patientsäkerheten och vårdens kvalitet.
Anmälan till Socialstyrelsen skall göras om en patient i samband med vård eller behandling drabbats
av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom (Lex Maria SOSFS 2005:28).
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Solveig Sundh och medicinskt ansvarig för rehabilitering Maria
Stenevang redovisar rapporterade avvikelser under 2010 för socialnämnden.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden att godkänna rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 13

Dnr 2011/16 SN 002

Delegationsordning, ändringar – komplettering
Socialnämndens beslut
Med anledning av beredskap för socialsekreterare beslutas om ändringar – kompletteringar i
delegationsordning.
Delegationsordning vid social beredskap
1. Beslut om tillfällig placering av vuxna i hem
för vård eller boende och familjehem

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

2. Beslut om tillfällig/akut placering av barn
och unga i jourhem, familjehem och hem för
vård eller boende

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

3. Beslut om annat bistånd, t ex hemresa,
bistånd m m

4 kap 1 § SoL Social- tillfälligt ekonomiskt
sekreterare

Ärende
Med anledning av beredskapstjänstgöring för socialsekreterare behöver delegationsordningen
förändras. Ändringarna krävs för att socialsekreterare skall kunna fatta beslut under beredskap.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden att besluta om ändringar –
kompletteringar i delegationsordning med anledning av beredskap för socialsekreterare.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 14

Nytorgsgatan 74
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl på en lösning hur man på bästa sätt skall
kunna hänga och torka tvätt i gruppboendet på Nytorgsgatan 74.
Ärende
Bosse Carlsson, projektledare, redogör för processen runt tillskapandet av gruppboendet på
Nytorgsgatan 74.
Sydnärkes FUB har gjort en anmälan till Socialstyrelsen med synpunkter runt gruppboendet på
Nytorgsgatan 74. Det har även framkommit synpunkter från personalen på boendet, bland annat
avseende personalbemanningen samt sammansättning av de boende.
Socialnämndens ordförande har varit i kontakt med personalgruppen på Nytorgsgatan. De har bland
annat framfört önskemål om ett torkskåp eller liknande.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom beredningsutskottets förslag.
______________

SN § 15

Dnr 2011/24 SN 734

Boende med särskild service – 9 § 9 p LSS
Socialnämndens beslut
Boendet på Nytorgsgatan 74 är ett boende med särskild service enligt 9 § 9 p LSS.
Ärende
Hallsbergs kommun driver ett gruppboende med sex lägenheter på Nytorgsgatan 74 i Hallsberg.
Gruppboendet är beläget i en trappuppgång. I samma trappuppgång finns möjlighet att erbjuda tre
korttidslägenheter.
Begreppet boende med särskild service passar bättre in i sammanhanget för att skapa en större
flexibilitet i att tillgodose behoven. Lägenheter i nära anslutning till befintliga boenden kan erbjudas
och samordning kan ske med personalresurser, lokaler mm.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att inrätta boende med särskild service,
9 § 9 p LSS, på Nytorgsgatan 74.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 15.00-15.15 för överläggning i partigrupperna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
______________

SN § 16

Dnr 2010/169 SN 734

Begäran om yttrande
Socialnämndens beslut
Socialnämnden avger förvaltningens yttrande som sitt eget yttrande.
Ärende
Socialstyrelsen har 2010-12-09 begärt att socialnämnden i Hallsberg skall
yttra sig över en skrivelse som inkommit från Sydnärkes FUB angående
gruppboende/korttidsboende på Nytorgsgatan i Hallsberg.
Frågeställningarna till Socialstyrelsen avser till uteslutande del hur kriterierna för gruppbostäder
uppfylls. Vidare berör frågeställningarna personalbemanning och sammansättning av de boende.
Socialstyrelsen vill ha svar från socialförvaltningen senast 2011-02-18.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden avger förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget
yttrande.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 17

Information från förvaltningschefen
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns.
Ärende
Förvaltningschefen ger en lägesrapport från socialförvaltningen.
______________

SN § 18

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 8-16

2.

Individutskottets protokoll §§ 16-24

3.

Kommunala pensionärsrådets protokoll §§ 15-20

4.
Kommunala handikapprådets/Omsorgsrådets protokoll §§ 22-29
________

SN § 19

Dnr 2011/11 SN 042

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
för år 2010
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2010
godkänns.
2. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2010 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Ansökan om resultatöverföring av investeringsbudgetens överskott till år 2011 görs hos
kommunstyrelsen.
Ärende
Socialförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2010.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2010, att överlämna verksamhetsberättelse
och ekonomisk redovisning för år 2010 till kommunstyrelsen samt att hos kommunstyrelsen ansöka
om resultatöverföring av investeringsbudgetens överskott till år 2011.
Behandling av ärendet
Nämndens ledamöter framför önskemål om att verksamhetsberättelsen kompletteras med rubriker i
kapitel 1.3.3 Kommentarer till avvikelse i måluppfyllelsen. Under kapitel 1.7.3 Kvalitetsmått vill
nämnden att svarsfrekvensen vad gäller brukarenkäten anges.
Ordförande föreslår att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag efter att ovanstående
kompletteringar i verksamhetsberättelsen gjorts.
_________

SN § 20

Dnr 2009/156 SN 041

Budget 2011
Socialnämndens beslut
Rapporten om budget 2011 godkänns.
Ärende
Preliminärt ekonomiskt resultat föreligger för 2010. Det som återstår är de bokslutsdispositioner som
kommer att göras senare under våren. Därefter vet man vilket eventuellt underskott socialnämnden
har att föra med sig. Socialnämndens ekonomiska förutsättningar för 2011 kommer att kräva en rad
åtgärder.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag, som
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 21

Dnr 2011/12 SN 032

Kvalitetsnyckeltal
Socialnämndens beslut
1. Ett exemplar av det häfte med kvalitetsnyckeltal som utdelades på socialnämndens utbildningsdag
den 18/1 2011 skickas till revisorerna.
2. Nämnden skall löpande ta del av publicerade kvalitetsnyckeltal, för att därefter överlämna dessa
till revisorerna.
Ärende
Socialnämndens verksamhet mäts av flera olika aktörer, bland annat Socialstyrelsen, Sveriges
Kommuner och Landsting samt Rådet för främjande av kommunala analyser. Vid utbildningen den
18/1 för socialnämndens ledamöter redogjordes kort för dessa olika mätningar.
Även kommunens revisorer är intresserade av resultatet av dessa mätningar. I höstas erhöll
socialnämnden ett brev från revisorerna där de ber att bli informerade om resultat från olika
kvalitetsmätningar.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden skickar ett exemplar av det häfte med
kvalitetsnyckeltal till revisorerna, som utdelades på utbildningsdagen den 18/1. Vidare föreslår
socialförvaltningen att nämnden löpande får ta del av publicerade kvalitetsnyckeltal, för att därefter
överlämna dessa till revisorerna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag, som
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 22

Dnr 2011/9 SN 733

Hemtjänstlokal/Minidagcentral i Sköllersta
Socialnämndens beslut
1. Lokal för hemtjänst och minidagcentral i Sköllersta sägs upp.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att meddela SPF nämndens beslut om att säga upp lokalen.
Ärende
Socialförvaltningen hyr sedan 1994 en central lokal i Sköllersta av Hallbo. Månadskostnaden är idag
drygt 12 700 kronor, vilket innebär en årlig kostnad på cirka 152 000 kronor.
Lokalen har tidigare använts till grupplokal för hemtjänstens personal samt för olika dagaktiviteter.
Idag utgår personalen från Sköllergården i Pålsboda. Även dagaktiviteterna bedrivs nu på
Sköllergården. Periodvis har även barnomsorgen samt personliga assistenter nyttjat lokalen. Sveriges
Pensionärers Riksförbund, SPF, har haft månadsmöten och bedrivit cirkelverksamhet i lokalen. De
har möjlighet att använda lokaler på Sköllergården för cirkelverksamhet.
Uppsägningstiden för lokalen är nio månader med klausul om förlängning om 3-årsintervall.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden säger upp lokal för hemtjänst och minidagcentral i
Sköllersta.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut, samt föreslår att förvaltningschefen får
i uppdrag att meddela SPF nämndens beslut.
_________

