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SN § 23

Dnr 2011/44 SN 007

Revisionens granskning av socialnämndens styrning
och ledning
Ärende
Kommunens revisorer besöker nämnden och informerar om sin roll.
Ingrid Norman, PwC, har på uppdrag av kommunrevisionen under slutet av 2010 genomfört en
granskning av socialnämndens ledning och styrning. Hon redogör vid dagens sammanträde för
resultatet av granskningen, där revisionsfrågan var "Är socialnämndens styrning och ledning av
äldreomsorgen ändamålsenlig?".
När revisionsrapporten är sammanställd kommer den att överlämnas till
socialnämnden.
________

SN § 24

Dnr 2010/127 SN 741

Inventering inom kommunal psykiatri – slutredovisning
Socialnämndens beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Förvaltningen får i uppdrag att i oktober 2011 återkomma till nämnden med förslag på åtgärder
med anledning av vad som framkommit vid inventeringen.
Ärende
Socialnämnden beslutade 2010-08-25 att en inventering av livssituationen för personer med
psykisk funktionsnedsättning skulle göras i Hallsbergs kommun. Syftet med behovsinventeringen
var att identifiera antalet personer mellan 18 och 65 år med psykiska funktionsnedsättningar.
Därefter skulle målgruppens levnadsförhållanden kartläggas och de behov av vård och stöd av
insatser som fanns.
Roger Lindgren och Jessica Söderström redogör för resultatet av inventeringen, som de har
sammanställt i en slutrapport.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden lägger informationen till handlingarna utan beslut i sak.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att rapporten läggs till handlingarna samt att förvaltningen får i uppdrag att i
oktober återkomma med förslag på åtgärder med anledning av vad som framkommit vid
inventeringen.
_________

SN § 25

Dnr 2011/29 SN 739

Projekt/projektplan för arbetsträning/sysselsättning inom enheten för
personer med funktionsnedsättning, ”Bra & Begagnat”
Socialnämndens beslut
1. Projekt för arbetsträning/sysselsättning inom enheten för personer med funktionsnedsättning
genomförs enligt redovisad projektplan.
2. En delrapport skall presenteras för nämnden efter 6 månader.
Ärende
Inom Enheten för personer med funktionsnedsättning bedrivs daglig verksamhet. För
målgrupperna unga med lätt utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller
psykisk funktionsnedsättning finns idag ingen bra verksamhet. Dessa grupper har på mycket kort
tid ökat i antal. Kommunen kan inte erbjuda en bra verksamhet för dem, då de har svårt att
fungera tillsammans med andra i traditionell daglig verksamhet.
Kommunen har fått erbjudande om att samverka med den ideella föreningen Bra & Begagnat i
Hallsberg, både vad gäller lokal och vissa arbetsuppgifter.
Projektet kan finansieras med statsbidrag för ”Tvång i öppen vård”, då det uppfyller de krav som
Socialstyrelsen ställer på hur medlen skall användas. Den totala kostnaden för projektet beräknas
till 415 000 kronor och beräknas pågå under tiden 2011-03-01 – 2012-02-28.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att projektet genomförs enligt ovanstående
projektplan.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag samt att en delrapport
presenteras om 6 månader.
_________

SN § 26

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 17-24

2.

Individutskottets protokoll §§ 25-50

3.

Taxe- och avgiftsnämndens för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund protokoll §§ 1-10

4.

Minnesanteckningar från Gårdsråd Norr 2011-01-28

________

SN § 27

Dnr 2011/7 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärende
Inom vård och omsorg är kostnaderna höga för utskrivningsklara patienter på USÖ. Detta beror dels
på brist på korttidsplatser, dels på att vinterkräksjukan gjort att de särskilda boendena haft
intagningsstopp. Kostnaderna för försörjningsstöd är 60 000 kronor lägre för årets två första
månader jämfört med samma period 2010.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 28

Dnr 2011/40 SN 734

Platssituationen inom vård och omsorg
Socialnämndens beslut
1. Socialchefen får i uppdrag att utifrån redovisad kalkyl, via en av förvaltningen utsedd och anställd
projektledare, ta fram en genomförandeplan för projekt korttidsboende i Regnbågen.
2. Socialchefen får i uppdrag att uppdra till teknik- och planförvaltningen att upprätta avtal med
Hallbo om att disponera ett våningsplan i Regnbågen.
3. Ordförande och socialchefen skall återkomma med en ekonomisk plan för ett korttidsboende i
Regnbågen.
Ärende
Sedan hösten 2010 har Hallsbergs kommun haft brist på platser inom vård och omsorg. Flera
brukare som väntar på permanent plats i särskilt boende har blivit kvar på korttidsavdelningen vid
Kullängens äldreboende. Den direkta orsaken till platsbristen är att det varit långt fler
utskrivningsklara personer från USÖ än förväntat. Trots att en rad åtgärder vidtagits för att hantera
situationen har det medfört ett stort kostnadsansvar för dem som blivit kvar på USÖ.
Situationen med platsbrist har rått under en längre tid. Därför föreslås att en avdelning på det före
detta äldreboendet Regnbågen tas i anspråk. Lokalerna på Regnbågen är väl rustade för att kunna
fylla funktionen som korttidsboende.
I och med att projektet inleds sägs den lägenhet upp som förvaltningen idag disponerar i Pålsboda på
Kommunalmannen. Även behovet av andra tillfälliga lösningar kan ersättas med korttidsplatserna på
Regnbågen.
Ekonomiska medel för att hantera driftskostnader för en avdelning på Regn-bågen finns idag inte i
budget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden uppdrar till socialchefen att utifrån redovisad kalkyl,
via en av förvaltningen utsedd och anställd projektledare, ta fram en genomförandeplan för
projekt korttidsboende på Regnbågen. Vidare föreslås socialnämnden besluta om finansiering av
projektet.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag samt föreslår att
socialchefen får i uppdrag att uppdra till teknik- och planförvaltningen att upprätta avtal med Hallbo
om att disponera ett våningsplan i Regnbågen. Vidare skall ordförande och socialchefen återkomma
med en ekonomisk plan för ett korttidsboende i Regnbågen.
_________

SN § 29

Dnr 2011/30 SN 041

Lönebudget 2012 – antaganden
Socialnämndens beslut
Förvaltningens förslag till antaganden lönebudget 2012 godkänns.
Ärende
Socialförvaltningen redovisar i bilagt dokument förslag till antaganden för
lönebudget 2012.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till antaganden
lönebudget 2012.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 30

Dnr 2011/14 SN 739

Brukarenkät
Socialnämndens beslut
Förvaltningen skall se över hur man skall kunna öka svarsfrekvensen inom både brukar- och
personalgruppen samt återrapportera detta till socialnämnden i god tid före nästa mätning.
Ärende
Sedan år 2008 har socialnämnden skickat ut en enkät till de kommuninvånare som erhåller insatser
inom kommunen, såsom hemtjänst, särskilt boende, personlig assistans eller gruppbostad. I enkäten
ställs frågor såsom ”Är du nöjd med dina insatser?” och ”Vet du vem du ska kontakta när det gäller
frågor om dina insatser?”. Enkäten modifierades något inför 2010. De nyheter som kom till var att
man också frågade efter hur viktigt de tyckte att varje påstående var samt att man kunde se vilken
enhet de svarande tillhörde. Personalen fick svara på samma frågor utifrån hur de trodde att
kommuninvånarna skulle svara på frågorna. Svarsfrekvensen var mycket låg både bland brukare och
personal.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att uppdra till förvaltningen att se över hur man skall kunna öka
svarsfrekvensen inom både brukar- och personalgruppen samt återrapportera detta till
socialnämnden i god tid före nästa mätning.
_________

SN § 31

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 Social sekreterare

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare

4. Beslut att inleda utredning

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare

5. Begäran om polishandräckning

43 § 2 p LVU

Socialsekreterare

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.
_________

SN § 32

Dnr 2011/35 SN 730

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt
socialtjänstlagen
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att se över riktlinjer för biståndsbedömning
enligt socialtjänstlagen.
2. Redovisning av översynen skall ske på socialnämndens sammanträde den
16 juni 2011.
Ärende
Biståndshandläggarna arbetar efter riktlinjer som antogs av socialnämnden i november 2009. Vid
beredningsutskottet presenterade biståndshandläggarnas arbetssätt utifrån gällande riktlinjer.
Utöver biståndshandläggarna deltog även enhetschef Yvonne Högrud och områdescheferna
Annika Winqvist, Anette Söderström och Håkan Andersson.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt beredningsutskottets förslag, som innebär att
förvaltningen får i uppdrag att se över riktlinjer för bistånds-handläggning enligt socialtjänstlagen
och att redovisning skall ske på socialnämndens sammanträde i juni 2011.
_________

SN § 33

Dnr 2010/81 SN 047

Stimulansmedel 2009-2010 Hallsbergs kommun
Socialnämndens beslut
1. Utvärderings- och uppföljningsrapport för stimulansmedel 2009-2010
Hallsbergs kommun godkänns.
2. Rapporten skickas till Socialstyrelsen som en del i redovisningen av projektmedel.
Ärende
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel för att stödja kommuner och
landsting i arbetet med att utveckla vården och omsorgen om äldre. Under åren 2009 och 2010 har
Hallsbergs kommun valt att använda stimulansbidraget till att fortsätta med projekten om
rehabilitering och socialt innehåll som påbörjades 2007.
Margareta Hansson vid Regionförbundet Örebro har sammanställt en utvärderings- och
uppföljningsrapport för stimulansmedel 2009-2010 Hallsbergs kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten och skickar den till Socialstyrelsen
som en del i redovisningen av projektmedlen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
_________

SN § 34

Dnr 2011/13 SN 004

Dokumenthanteringsplan
Socialnämndens beslut
Dokumenthanteringsplan 2011 antas.
Ärende
Dokumenthanteringsplanen är kommunens sätt att hålla en god ordning och överblick över sina
allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som förekommer på förvaltningen, om de
ska bevaras eller gallras och var handlingarna är förvarade. Dokumenthanteringsplanen avser att
förbättra för kommunens personal och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna information.
Den ska alltid överensstämma med verkligheten på förvaltningen och uppdateras minst en gång per
mandatperiod.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar dokumenthanteringsplan 2011 enligt bilaga.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 35

Information från socialchefen
Socialchefen ger en lägesrapport från förvaltningen.
_________

SN § 36

Meddelanden
1.

Regionförbundet Örebro, Svenska palliativregistret, Senior Alert: 2011-02-08
Nyhetsbrev 1 - Kvalitetsregister och ett långsiktigt förbättringsarbete

2.

Socialstyrelsen: Äldreuppdraget - Inspektion vid särskilda boendet Werners Backe

Meddelandeblad från Socialstyrelsen
3.
________

Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari
2011

1/2011

