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SN § 63

Dnr 2011/81 SN 047

Ansökan om stimulansbidrag till kommuner och
landsting för insatser inom vård och omsorg om
äldre personer
Socialnämndens beslut
Förvaltningens ansökan om stimulansbidrag till kommuner och landsting för
insatser inom vård och omsorg om äldre personer godkänns.
Ärende
Regeringen har sedan 2007 årligen avsatt medel för att stödja kommuner och landsting i deras arbete
med att höja kvaliteten i äldreomsorgen. För 2011 prioriteras insatser inom följande områden:
läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehablitering, kost och nutrition samt
det sociala innehållet. Stimulansbidraget skall efter lokala behov och prioriteringar användas till
något eller några av de nämnda områdena. För Hallsbergs del finns 360 300 kronor att ansöka om.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner ansökan.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 64

Dnr 2009/14 SN 737

Uppsökande verksamhet
Socialnämndens beslut
Väntjänsten skall tillfrågas om intresse finns att fortsätta samverka med socialnämnden angående
uppsökande verksamhet bland kommunens äldre.
Ärende
Socialnämnden beslutade i november 2009 att i samverkan med Väntjänsten genomföra uppsökande
verksamhet under 2010 och 2011. Därefter skulle en utvärdering göras.
Kommunens representant i Väntjänsten, Monica Klarvik, redogör för den uppsökande verksamheten
bland kommunens äldre.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att tillfråga Väntjänsten om intresse att fortsätta att
samverka med socialnämnden angående uppsökande verksamhet bland kommunens äldre alternativt
att socialnämnden tackar för Väntjänstens insatser och avslutar samarbetet.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag att fortsätta samverka med
Väntjänsten angående uppsökande verksamhet bland kommunens äldre, vilket också
överensstämmer med beredningsutskottet förslag till beslut.
_________

SN § 65

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 44-46

2.

Individutskottets protokoll §§ 89-110,111-112, 113-136, 137, 138-166, 167-168, 169-179

3.

Kommunala pensionärsrådets/kommunala handikapprådets/sociala omsorgsrådets
protokoll §§ 1-9

4.

Minnesanteckningar från Åsenråd 2011-05-03

5.

Minnesanteckningar från Gårdsråd Norr 2011-05-06

6.

Minnesanteckningar från Gårdsråd Väster 2011-05-20

Tjänstemannabeslut
7.

Dnr 2011/56 SN 739
Beslut om ersättning för försvunna kläder

8.

Dnr 2011/57 SN 022
Förordnande som socialchef

9.

Dnr 2011/74 SN 047
Ansökan om stimulansmedel för införande av lokala värdighetsgarantier

10.

Dnr 2011/63 SN 214
Samrådsremiss: Detaljplan för del av kv Brandstationen, fastigheterna Hallsbergs centrum
1:5 i Hallsberg

11.

Dnr 2011/63 SN 214
Programremiss: Planprogram för fastigheten Sköllersta Kärr 1:194 i Pålsboda, Hallsbergs
kommun
________

SN § 66

Dnr 2011/7 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska rapporten godkänns.
Ärende
Förvaltningsekonomen lämnar en ekonomisk rapport för nämndens verksamhetsområde.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag till
beslut, vilket överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 67

Dnr 2011/66 SN 734

Yttrande med anledning av klagomål/anmälan
Socialnämndens beslut
Upprättat yttrande med anledning av klagomål/anmälan angående förhållanden på gruppboendet
Östansol, dnr 9.2-19355/2011, lämnas till Socialstyrelsen.
Ärende
Den 25 maj 2011 inkom till Socialstyrelsen klagomål/anmälan angående förhållanden på
grupboendet Östansol, varför en inspektion av gruppboendet genomfördes. Socialstyrelsen begär nu
in ytterligare handlingar, såsom verksamhetschefens yttrande angående innehållet i
klagomålet/anmälan, mål- och styrdokument för socialnämndens verksamhet 2011, rutiner för Lex
Sarah samt redogörelse för socialnämndens kvalitets- och ledningssystem.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden avger upprättat yttrande.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 68

Öppenvården Stegen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för den intressanta informationen
Ärende
Öppenvården Stegen ger hjälp till personer som missbrukar alkohol eller andra
beroendeframkallande medel att komma ifrån missbruket. Man kan få vara anonym och det kostar
inget för personer som bor inom Hallsberg eller Kumla kommuner. Det finns möjlighet till enskilda
samtal, kartläggning, bedömning och strukturerad behandling i öppenvård.
Öppenvården Stegen är ett samarbete mellan Hallsberg - Kumla kommuner och Grindstugan från
Örebro. Här arbetar två drogterapeuter och en familjebehandlare.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att tacka för informationen
_________

SN § 69

Meddelanden
1.

Hallsbergs kommun, kommunfullmäktige: Sammanträdesprotokoll av 2011-05-16 KF §
51: Entledigande från uppdrag, Marie Eriksson (s)

2.

Hallsbergs kommun, kommunstyrelsen: Sammanträdesprotokoll av 2011-06-07 KS § 84:
Effektmål för kommunstyrelsen för 2012

3.

Hallsbergs kommun, kommunfullmäktige: Sammanträdesprotokoll av 2011-06-20 KF §
65: Ombudgetering av investeringar från 2010 samt revidering av investeringsbudget för
2011

4.

Socialstyrelsen: Dnr 9.2-12164/2011; Beslut av 2011-06-10 angående klagomål angående
bristande attityd och bemötande av de boende på Kullängens äldreboende i Hallsbergs
kommun. Dnr 2011/55 SN 735

5.

Arbetsmiljöverke: IMÖ 2011/2135; Information av 2011-06-17 om avslutat ärende
angående arbete i enskilt hem. Dnr 2011/68 SN 026

6.

Socialstyrelsen: Dnr 9.2-37136/2010; Beslut av 2011-07-01 angående klagomål mot
nämnden för samlokalisering av boenden enligt LSS. Dnr 2010/169 SN 734

7.

Länsstyrelsen Örebro län: Dnr 704-3366-2011; Beslut av 2011-07-05 om
utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till
vårdsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Dnr 2011/58 SN 753

8.

Socialstyrelsen: Dnr 20074/2011; Prestationsersättning för kommuner för införandet av
lokala värdighetsgarantier år 2011. Dnr Dnr 2011/74 SN 047

9.

Socialstyrelsen: Dnr 9.1-25495/2011; Skrivelse av 2011-07-20 angående oanmäld
inspektion vid Regnbågens korttidsboende, Hallsbergs kommun. Dnr 2011/78 SN 700

10.

Örebro läns landsting: 11OLLPN303; Meddelande om avslutat ärende. Dnr 2011/55 SN
735

11.

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen: Arbetsmiljörapport kvartal 1, 2011

12.

Hallsbergs kommun, revisorerna: Redovisning av gjorda granskningsinsatser under
mandatperioden 2007-2010. Dnr 2011/77 SN 007

Sveriges kommuner och landsting: Cirkulär
13.

Narkolepsi

11:28

14.

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

11:29

15.
Vägledande dom om avvägningen arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen
________

11:33

SN § 70

Avtal om jourverksamhet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna
Ärende
Örebro kommun har tecknat avtal med flera kommuner i länet för att åt dem kunna bedriva social
jourverksamhet, varav Hallsbergs kommun är en av dem. Avtalet innebär att Örebro kommun åtar
sig att bedriva social jour- och beredskapsverksamhet i Hallsbergs kommun under kvällar, nätter och
helger
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att tacka för informationen och ser positivt på avtalet
_________

