SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1 (13)

2011-05-19
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.50
Ajournering § 53 kl 14.30-14.45

Beslutande

Magnus Andersson (s)
Gunnel Hedström (s), §§ 51-57
Roland Johansson (s)
Inger Larsson (s)
Inga-Lill Thim (s)
Rudyana Naji (s)
Tryggve Thyresson (v)
Solveig Eriksson (c)
Arazu Bayazidi (m)
Berndt Petersson (c)
Ingrid Grahn (fp)

Övriga deltagande

Kia Wetterberg (s)
Mats Pettersson (s)
Inger Karlsson
Lizanne Byström, §§ 51-58
Birgitta Harsbo

Utses att justera

Ingrid Grahn

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2011-05-23

Underskrifter

Anette Söderström, §§ 51-58
Carita Karell, § 51
Annika Winqvist, §§ 53-54
Håkan Andersson, §§ 55-61

Paragrafer

Sekreterare

51-62

Inger Karlsson
Ordförande
Magnus Andersson
Justerare
Ingrid Grahn

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-05-19

Datum för
anslagsuppsättande

2011-05-24

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
2011-06-15
anslags nedtagande

Underskrift
Inger Karlsson

Utdragsbestyrkande

SN § 51

Dnr 2010/79 SN 730

Central planering – besök
Socialnämndens beslut
Informationen om projektet Central planering godkänns.
Ärende
Vid socialnämndens sammanträde2011-03-29 redogjordes för den utvärdering som har
gjorts av projektet Central planering. Sammanträdet önskade då att chefen för Central
planering samt medarbetarrepresen- tanter för projektet skulle besöka en socialnämnd för
att informera om verksamheten.
Anette Söderström, områdeschef för Norr/Väster samt ansvarig chef för Central planering,
besöker socialnämndens sammanträde den 19 maj tillsammans med Carita Karell, som
arbetar med central planering.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att informationen om projektet Central planering
godkänns.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 52

Dnr 2011/40 SN 734

Uppföljning av korttidsenheten Regnbågen
Socialnämndens beslut
Den muntliga uppföljningsrapporten avseende korttidsenheten Regnbågen
godkänns.
Ärende
Områdeschef Anette Söderström ger en rapport om hur arbetet fortlöper med förberedelserna för att
öppna korttidsenheten Regnbågen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden tar emot en muntlig uppföljningsrapport avseende
korttidsenheten Regnbågen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår beredningsutskottet att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 53

Dnr 2011/55 SN 735

Yttrande till Socialstyrelsen med anledning av anmälan om allvarliga
brister, dnr 9.2-12164/2011
Socialnämndens beslut
1.
Förvaltningens förslag på yttrande till Socialstyrelsen med anledning av
anmälan om allvarliga brister godkänns.
2.

Områdescheferna får i uppdrag att föra ut till enhetscheferna inom socialnämndens
verksamheter att gällande regler och riktlinjer skall följas.

Ärende
Socialstyrelsen har fått en anmälan om allvarliga brister på Kullängens äldreboende avdelning 2.
Enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) begär Socialstyrelsen socialnämndens yttrande samt
eventuella åtgärder, som anmälan har föranlett.
Områdeschef Annika Winqvist informerar om de åtgärder som vidtagits på Kullängen med
anledning av skrivelsen samt presenterar ett förslag på yttrande till Socialstyrelsen.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 14.30-14.45 för överläggning i partigrupperna.
Behandling av ärendet
Socialnämndens ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom beredningsutskottets förslag till
beslut.
_________

SN § 54

Dnr 2011/55 SN 735

Yttrande till Patientnämnden med anledning av anmälan om allvarliga
brister, ärende 11OLLPN303
Socialnämndens beslut
1.
Förvaltningens förslag på yttrande till Patientnämnden med anledning av
anmälan om allvarliga brister godkänns.
2.

Områdescheferna får i uppdrag att föra ut till enhetscheferna inom socialnämndens
verksamheter att gällande regler och riktlinjer skall följas.

Ärende
Patientnämnden, Örebro läns landsting, har fått en anmälan om allvarliga brister på Kullängens
äldreboende avdelning 2. Patientnämnden efterfrågar redogörelse för hur de anhörigas upplevelser
av brister och den problematik de beskriver hanteras inom äldrevården i Hallsberg.

Områdeschef Annika Winqvist informerar om de åtgärder som vidtagits på Kullängen med
anledning av skrivelsen samt presenterar ett förslag på yttrande till Patientnämnden.
Behandling av ärendet
Socialnämndens ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom beredningsutskottets förslag till
beslut.
_________

SN § 55

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 37-43

2.

Individutskottets protokoll §§ 81-88, 89-110

3.

Minnesanteckningar från Gårdsråd Väster 2011-03-04

Tjänstemannabeslut
4.

Dnr 2011/56 SN 739
Beslut om ersättning för förstörda/försvunna ägodelar för brukare/
personal
________

SN § 56

Dnr 2009/156 SN 041

Socialnämndens driftbudget 2011 –
Förslag till budgetbegrepp, konteringsbudget, anslagsbindning samt
principer för ändring av konteringsbudget
Socialnämndens beslut
1.
Konteringsbudget för 2011 fastställs enligt förvaltningens förslag.
2.
3.

Anslagsbindning för 2011 fastställs enligt förvaltningens förslag.
Förvaltningens förslag till principer för ändring av konteringsbudget
godkänns.

Ärende
Förvaltningen lämnar förslag till budgetbegrepp, konteringsbudget, anslagsbindning samt principer
för ändring av konteringsbudget för 2011 års driftbudget.
I driftbudget ingår socialnämndens löpande intäkter och kostnader. De budgetbegrepp som
förekommer är:
- Fullmäktigebudget – av kommunfullmäktige fastställt budgetanslag för nämnden.

-

Nämndbudget – av socialnämnden fastställda belopp inom konteringsbudget och
anslagsbindning.
Konteringsbudget – av socialnämnden fastställda nettobelopp per identitet.
Anslagsbindning – av socialnämnden fastställda belopp eller summerade belopp, som endast kan
ändras genom nämndbeslut.

Områdeschefen delegeras rätten att fatta beslut om omdisponeringar av konteringsbudget inom sin
anslagbindning, om inte ändringarna är av principiell betydelse och/eller är av större omfattning. I
dessa fall ankommer det på socialnämnden att besluta om ändring av konteringsbudgeten.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att konteringsbudget och anslagsbindning för 2011 fastställs enligt
förvaltningens förslag samt att förslag till principer för ändring av konteringsbudget godkänns.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 57

Dnr 2011/7 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska rapporten godkänns.
Ärende
Den ekonomiska uppföljningen efter april månad visar ett prognostiserat underskott för individ- och
familjeomsorgen med cirka 6,5 miljoner kronor. Vård och omsorg beräknas överskrida budget med
3,6 miljoner kronor medan enheten för personer med funktionsnedsättning förväntas hålla budget.
Till detta kommer ett ej fördelat sparkrav, varför budgetunderskottet beräknas till 18,5 miljoner
kronor för 2011.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 58

Dnr 2011/61 SN 007

Revisionsrapport - ”Uppföljning av kommunfullmäktiges mål”
Socialnämndens beslut

Informationen om revisionsrapporten ”Uppföljning av kommunfullmäktiges mål” godkänns.
Ärende
Revisorerna har granskat hur kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och tekniknämnden återrapporterar och utvärderar de inriktningsoch effektmål, som kommunfullmäktige fastställt i budget 2010. Socialnämnden har lämnat en
ändamålsenlig återrapportering och utvärdering av fullmäktiges mål.
Revisorerna vill träffa socialnämnden vid sammanträdet den 18 oktober 2011 för en dialog om
utvecklingen av målarbetet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner informationen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 59

Dnr 2011/62 SN 734

LSS-boenden – framtida planering
Socialnämndens beslut
1.
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med framtida planering av LSS-boenden.
2.

Förvaltningen skall återkomma till socialnämnden med förslag på förändring.

Ärende
De unga brukare som idag ansöker om insatser i form av t ex gruppboende, stödboende i olika
former, boendestöd och daglig verksamhet, uppvisar andra behov än gårdagens brukare. Idag
erbjuds så gott som samtliga brukare plats i en gruppbostad. Utmaningen blir att kunna erbjuda
bostäder anpassade efter ålder, grad av funktionsnedsättning mm.
De äldre har, eller kommer att ha, behov av insatser från äldreomsorgen. Det är rimligt att erbjuda
anpassade boendeformer, så som erbjuds kommunens övriga äldre innevånare, i form av särskilt
boende för äldre.
Idag finns fem boenden i Hallsbergs kommun med särskild service – gruppboenden. För att
tillgodose brukarnas olika behov kommer en omflyttning i boendena att krävas.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med
genomförandet av framtida planering av LSS-boenden samt att fortlöpande rapportera till
socialnämnden.
Behandling av ärendet

Ordförande föreslår att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med framtida
planering av LSS-boenden samt återkomma till nämnden med förslag på förändring.
_________

SN § 60

Dnr 2011/58 SN 753

Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Socialnämndens beslut
Hallsbergs kommun, Socialnämnden, ansöker hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel, 100 000
kronor, för behandling av män som utövar våld i nära relationer – Örebro Mansjour.
Ärende
Regeringen har avsatt medel för år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittat våld. Där finns möjlighet att söka medel till verksamheter för män som utövar våld.
Örebro Mansmottagning bedriver behandlingsarbete inriktat på våld i nära relationer i samverkan
med Örebro kommun. Det övergripande målet är att att bidra till barns och kvinnors säkerhet genom
att stoppa mäns våld i nära relationer. Arbetet har finansierats med medel från Länsstyrelsen. Inför
kommande ansökningsperiod vill Mansmottagningen utveckla ett samarbete med fler kommuner i
länet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden hos Socialstyrelsen skall ansöka om utvecklingsmedel,
100 000 kronor, för behandling av män som utövar våld i nära relationer – Örebro Mansjour.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
_________

SN § 61

Meddelanden
1.

Arbetsmiljöverket: Inspektionsprotokoll av 2011-04-14 gruppbostad Rättarevägen,
Hallsberg. IMÖ 2011/17078

Socialstyrelsens Meddelandeblad
2.
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – nya

Nr 3/2011

bestämmelser den 1 maj 2011

________

SN § 62

Övriga frågor


Örebro kommuns socialjour har möjlighet att låta Hallsbergs kommun ingå i denna
verksamhet. Ett förslag på avtal kommer snarast att presenteras för förvaltningen.

Socialnämndens ledamöter har ägnat förmiddagen åt verksamhetsbesök i kommunens
särskilda boenden. Ledamöterna redogör för sina intryck.
_________


