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SN § 40

Dnr 2011/48 SN 701

Verksamhetsberättelse Väntjänsten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för Väntjänstens otroligt viktiga insatser för de äldre i kommunen samt för
redovisningen av verksamhetsberättelsen.
Ärende
Väntjänsten har upprättat verksamhetsberättelse för 2010. Då socialnämnden och Väntjänsten har ett
mycket nära samarbete är det viktigt att få en genomgång av Väntjänstens aktiviteter
2010.Väntjänstens ordförande Ulla Johansson redovisar verksamhetsberättelsen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden tackar för Väntjänstens otroligt viktiga insatser för de äldre
i kommunen och tackar dessutom för redovisningen av verksamhetsberättelsen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 41

Dnr 2011/46 SN 750

Tolkning av riktlinjer för individ- och familjeomsorgen
Socialnämndens beslut
1. Individ- och familjeomsorgsavdelningen får i uppdrag att dokumentera problematiken runt de
personer som innehar lägenhetskontrakt med Hallbo och under året har hotats av avhysning.
2. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta Hallbo för att försöka tillskapa gemensamma rutiner för
avhysning av hyresgäster.
Ärende
I riktlinjerna för socialsekreterarna finns angivet hur stöttning kan ske av personer som saknar
bostad. Detta uttrycks som möjligheter att stötta individer för att få en bostad. I riktlinjerna finns
dock inget skrivet om de personer som innehar kontrakt och hotas av avhysning och behöver
stöttning i att behålla sin bostad. Enhetschef Yvonne Högrud redovisar under sammanträdet exempel
av den senare kategorin.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att beredningsutskottet beslutar om vidare åtgärder i frågan.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår nämnden besluta att förvaltningen får i uppdrag att dokumentera
problemen samt kontakta Hallbo för en ändring av rutiner för avhysning.
_________

SN § 42

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 25-27, 28-36

2.

Individutskottets protokoll §§ 51-52, 53-80

3.

Minnesanteckningar från Gårdsråd Väster 2011-03-04

Tjänstemannabeslut
4.
5.

Dnr 2011/56 SN 739
Beslut om ersättning för förstörda glasögon i tjänsten

Dnr 2011/57 SN 022
Beslut om förordnande som IFO-chef
________

SN § 43

Dnr 2011/7 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns.
Ärende
Då förvaltningens ekonom är sjuk vid dagens sammanträde lämnas ingen utförlig ekonomisk
rapport. Nämndens verksamheter överskrider budget med cirka 10 miljoner kronor efter årets tre
första månader. Kostnaden för försörjningsstöd var under mars månad den högsta någonsin.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden godkänner informationen.
_________

SN § 44

Dnr 2011/51 SN 731

Förändringar i LASS-beslut
Socialnämndens beslut
Ärendet återremitteras, då nämnden vill ha information om anledningen till varför förvaltningen
bemannar över den tid som Försäkringskassan beviljat.
Ärende
När Försäkringskassan beviljar en enskild person personlig assistans har den enskilde möjlighet att
välja om han/hon vill anlita kommunen eller ett privat företag som assistanssamordnare. Den enskild
kan även välja att själv vara arbetsgivare för sina personliga assistenter. I de fall kommunen anlitas
får kommunen i uppdrag att verkställa ett beslut som har fattats av Försäkringskassan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att kommunen verkställer Försäkringskassans
beslut. Om den enskilde anser att tiden inte räcker får den enskilde överklaga hos Försäkringskassan.
Extra tid ges endast vid schematekniska problem eller om det finns arbetsmiljöskäl. Att dessa rutiner
beslutas gälla från och med 2011-06-01 och i samtliga av kommunen förekommande ärenden.
Behandling av ärendet
Socialnämndens ordförande föreslår att ärendet återremitteras.
_________

SN § 45

Dnr 2011/54 SN 750

Handlingsplan våld i nära relationer
Socialnämndens beslut
1. En arbetsgrupp bildas inom socialförvaltningen för att ta fram en handlingsplan avseende arbetet
med våld i nära relationer.
2. Framtagen handlingsplan redovisas för nämnden vid sammanträdet i november 2011.
Ärende
Polisen kontaktar socialförvaltningen för att aktualisera behovet av samverkansfrågor som rör våld i
nära relationer. I samband med detta aktualiseras behovet av att arbeta fram en handlingsplan för
arbetet med våld i nära relationer i Hallsbergs kommun. De anställda bör på ett enkelt och snabbt sätt
kunna få reda på vilka lagregler och bestämmelser som är tillämpliga och hur den egna myndighetens
ansvar ser ut.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att en arbetsgrupp bildas inom socialförvaltningen för att ta fram en
handlingsplan avseende arbetet med våld i nära relationer. Framtagen handlingsplan redovisas för
nämnden vid sammanträdet i november 2011.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 46

Dnr 2011/45 SN 753

Bidrag till Kvinnohuset i Örebro för 2012
Socialnämndens beslut
Kvinnohuset i Örebro beviljas bidrag med 30 500 kronor för 2012.
Ärende
Kvinnohuset i Örebro ansöker om förnyat bidrag för 2012 med 30 500 kronor. Bidraget motsvarar 2
kronor per kommuninvånare. Socialnämnden i Hallsberg är sedan tidigare en bidragsgivare till
Kvinnohuset i Örebro.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kvinnohuset i Örebro beviljas bidrag med 30 500 kronor för 2012.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 47

Dnr 2011/44 SN 007

Revisionsrapport: ”Socialnämndens styrning och
ledning”
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att, i samråd med beredningsutskottet, upprätta förslag till svar på
vilka åtgärder som skall vidtas av socialnämnden.
2. Socialnämnden ber om uppskov med svaret till 2011-09-30 för att kunna hantera frågan på ett
bredare sätt.
Ärende
Revisorerna har fastställt ett övergripande granskningsprogram för styrning och ledning i Hallsbergs
kommun för 2009-2011. Utifrån granskningen, som framförallt gällt äldreomsorgen, rekommenderas
socialnämnden ett antal förslag på åtgärder. Här påpekas vikten av att tydliggöra nämndens
förväntningar på äldreomsorgen, utveckla ledningsorganisationen och förtydliga chefens uppdrag
och mandat. Dessutom rekommenderas nämnden att vidta åtgärder för att förbättra vårdpersonalens
kunskap om den kommunala styrningen och att göra personalen mer delaktig i arbetet med att nå
verksamhetsmålen. Slutligen pekar revisorerna på vikten av att utveckla struktur och system för
verksamhetsstyrning och uppföljning i alla led.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att, i samråd med
beredningsutskottet, upprätta förslag till svar på vilka åtgärder som skall vidtas av socialnämnden.
Dessutom begär socialnämnden uppskov med svaret till 2011-08-30, för att kunna hantera frågan på
ett bredare sätt.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut, förutom att
nämnden begär uppskov med svaret till 2011-09-30, vilket överensstämmer med
beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 48

Dnr 2011/42 SN 003

Reglemente för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden tar del av sitt nya reglemente.
2. Reglementet tas upp för eventuell omprövning under mars månad 2014.
Ärende
Kommunfullmäktige fastställde 2011-02-28 nya reglementen för nämnder och styrelser i Hallsbergs
kommun. Reglementet skall omprövas minst en gång under varje mandatperiod.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden tar del av sitt nya reglemente och beslutar att ta upp
reglementet för eventuell omprövning under mars månad 2014.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 49

Meddelanden
1.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga: Nyhetsbrev nr 1 2011

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting
2.

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens
område – överenskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting

11:08

3.

Begäran om biträde av polis enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och
lagen om rättspsykiatrisk vård

11:13

4.
Vårpropositionen för år 2011
________

11:14

SN § 50

Övriga frågor
• Ledamöterna efterfrågar besök i nämndens verksamheter.
Ordförande informerar om att socialnämnden skall ägna förmiddagen den
19 maj åt studiebesök.
• Ett gemensamt möte för Kommunala Handikapprådet, Kommunala Pensionärsrådet samt
Omsorgsrådet är planerat till mitten av maj. Då skall den framtida utformningen av dessa organ
diskuteras.
________

