SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1 (4)

2011-03-29
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.05
Ajournering § 38, kl 15.00-15.30

Beslutande

Magnus Andersson (s)
Inga-Lill Thim (s)
Roland Johansson (s)
Inger Larsson (s)
Conny Larsson (s)
Rudyana Naji (s)
Tryggve Thyresson (v)
Solveig Eriksson (c)
Nina Lagemyr (m)
Mikael Angestjärna (kd)
Ingrid Grahn (fp)

Övriga deltagande

Jan-Åke Ahlin
Lizanne Byström
Inger Karlsson

Utses att justera

Ingrid Grahn

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2011-03-31

Underskrifter

Kia Wetterberg (s)
Ann-Christine Appelqvist (m) § 37
Saida Ljungberg, § 37

Sekreterare

Paragrafer

37-39

Inger Karlsson
Ordförande
Magnus Andersson
Justerare
Ingrid Grahn

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-29

Datum för
anslagsuppsättande

2011-04-01

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Inger Karlsson

Utdragsbestyrkande

2011-04-26

SN § 37

Regnbågens korttidsboende
Ärende
Socialförvaltningen fick 2011-03-16, SN § 28, i uppdrag av socialnämnden att anställa en
projektledare för att ta fram en genomförandeplan för korttidsboende Regnbågen.
Vid dagens sammanträde presenteras Saida Ljungberg, som är utsedd till projektledare och skall
arbeta 50% med projektet Regnbågen.

_________

SN § 38

Dnr 2011/30 SN 041

Socialnämndens förslag till budget för år 2012 samt plan för åren
2013 och 2014
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till budget för år 2012 och plan för åren 2013 och 2014 antas.
2. Till investeringsbudgeten för arbetstekniska hjälpmedel, inventarier och data har KS tidigare
avsatt 1 005 tkr för år 2012 och 775 tkr för år 2013. För år 2014 äskas förutom dessa investeringar
775 tkr.
3. Förslag till budget för år 2012 och plan för åren 2013 och 2014 överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärende
Arbetet med budget för år 2012 och flerårsplan för åren 2013 och 2014 pågår i kommunen.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget, som sedan skall överlämnas till
ekonomiavdelningen.
Förvaltningens förslag innebär att om socialnämndens verksamhetsvolym är oförändrad, i
förhållande till år 2010, kommer nämnden att kraftigt överskrida budgetramarna för kommande år.
För att motverka ett budgetöverskridande behöver åtgärder att vidtas.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar förslag till budget för år 2012 och plan för åren
2013 och 2014. Till investeringsbudgeten för arbetstekniska hjälpmedel, inventarier och data har
KS tidigare avsatt 1 005 tkr för år 2012 och 775 tkr för år 2013. Förutom dessa investeringar äskas
för år 2014 775 tkr. Förslag till budget för år 2012 och plan för åren 2013 och 2014 överlämnas till
kommunstyrelsen.
Socialnämnden ajourneras i trettio minuter mellan kl 15.00-15.30.
Socialnämndens behandling av ärendet
I socialnämnden yrkar Solveig Eriksson (c), Mikael Angestjärna (m), Ingrid Grahn (fp) och Nina
Lagemyr (m) återremiss av ärendet. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordförande proposition på yrkandet om återremiss.
Han finner då att nämnden har beslutat avslå det.
Votering begärs och genomförs genom handuppräckning och utfaller med 4 röster för och 6 röster
mot återremiss. Ordförande konstaterar därefter att nämnden har beslutat att avslå yrkandet om
återremiss och att ärendet därför skall avgöras idag.
Ordförande ställer därför yrkandet om bifall till förvaltningens förslag under proposition och
finner då att yrkandet har bifallits.
Rerservationer
Solveig Eriksson (c), Mikael Angestjärna (m), Ingrid Grahn (fp) och Nina Lagemyr (m) reserverar
sig mot socialnämndens beslut till förmån för yrkandet om återremiss.
_________

SN § 39

Dnr 2010/79 SN 730

Halvtidsutvärdering av central planering
Socialnämndens beslut
Informationen om halvtidsutvärderingen av central planering godkänns.
Ärende
Under vårvintern 2010 bildades en arbetsgrupp med representanter från respektive
hemtjänstgrupp i kommunen. Uppdraget var att se över de olika förutsättningarna för
respektive grupp och göra dessa mer enhetliga. Arbetsgruppen skulle även undersöka om
central planering av hemtjänsten var en organisationsform som skulle passa Hallsbergs
kommun, som en del i vidareutvecklingen av hemtjänsten.
Ledningsgruppen beslutade att införa central planering i projektform under ett år, 2010-0906 – 2011-09-30, som en del i vidareutvecklingen av hemtjänsten.
Halva projekttiden har nu gått och det har gjorts en utvärdering genom att all
hemtjänstpersonal har fått fylla i en enkät. I enkäten finns frågor kring deras upplevelse av
både införandet av central planering och den direkta påverkan på deras arbetssituation samt
möjlighet att lämna förslag på förbättringar, som kan göra att den centrala planeringen
fungerar ännu bättre. En liknande enkät har också planerarna, arbetsterapeuterna,
distriktssköterskorna och enhetscheferna fått fylla i.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna informationen om halvtidsutvärderingen.
Behandling av ärendet
Socialnämndens ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut,
vilket överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

