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2011-09-21
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50

Beslutande

Magnus Andersson (s)
Inga-Lill Thim (s)
Roland Johansson (s)
Inger Larsson (s)
Conny Larsson (s)
Magnus Lander (mp)
Tryggve Thyresson (v)
Solveig Eriksson (c)
Nina Lagemyr (m)
Jaana Storsveden (fp)
Ingrid Grahn (fp)

Övriga deltagande

Berndt Petersson (c)
Håkan Andersson
Birgitta Harsbo
Inger Karlsson

Utses att justera

Ingrid Grahn

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2011-09-28

Underskrifter

Yvonne Högrud, § 71
Torbjörn Dybeck, §§ 72-73

Sekreterare

Paragrafer

71-82

Inger Karlsson
Ordförande
Magnus Andersson
Justerare
Ingrid Grahn

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-09-21

Datum för
anslagsuppsättande

2011-09-30

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2011-10

2011-09-21

SN § 71

Dnr 2011/87 SN 750

Riktlinjer för biståndsbedömning – individ- och
familjeomsorg i Hallsbergs kommun
Socialnämndens beslut
1. Reviderade riktlinjer för biståndsbedömningar i Hallsbergs kommun
godkänns.
2. Riktlinjerna skall revideras årligen.
Ärende
Socialförvaltningen har gått igenom och reviderat riktlinjerna för biståndsbedömning inom individoch familjeomsorg till gällande lagstiftning och praktik. Ambitionen är att ha riktlinjer som är enkla
och lätta att tillämpa.
Områdeschef Håkan Andersson och enhetschef Yvonne Högrud redogör för de förändringar som
gjorts i förhållande till tidigare riktlinjer.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna reviderade riktlinjer för
biståndsbedömningar i Hallsbergs kommun.
Behandling av ärendet
Socialnämndens ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut
men med tillägget att riktlinjerna revideras årligen.
_________

SN § 72

Dnr 2011/84 SN 739

Nyckelfri hemtjänst
Socialnämndens beslut
1. Nyckelfri hemtjänst införs i projektform i område Väster med start
2011-12-01.
2. Projektet skall pågå under fyra månader med utvärdering tre månader efter start.
Ärende
I Hallsbergs kommun har omkring 450 personer någon form av insats från hemtjänsten och/eller
trygghetslarm. Till varje person fordras att hemtjänsten har nyckel. Ett digitalt nyckelsystem höjer
säkerheten med nyckelhanteringen och effektiviserar arbetet för vårdpersonalen. Med nyckelsystemet
kan man följa upp insatserna och kvalitetssäkra verksamheten.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att införa nyckelfri hemtjänst med början i område
Väster.

2011-09-21

Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom beredningsutskottets förslag till beslut om att
nyckelfri hemtjänst införs i projektform under fyra månader med början i område Väster och
utvärdering tre månader efter start.
_________

SN § 73

Dnr 2011/44 SN 007

Revisionsrapport ”Socialnämndens styrning och
ledning”
Socialnämndens beslut
Förslag till svar på revisionsrapporten ”Socialnämndens styrning och ledning” godkänns.
Ärende
Kommunens revisorer 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.
Socialnämnden gav 2011-04-26 förvaltningen, SN § 47, i uppdrag att upprätta förslag till svar på
vilka åtgärder som skall vidtas. Socialnämnden har fått uppskov med svaret till 2011-09-30.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden godkänner upprättat förslag till svar på revisionsrapporten
”Socialnämndens styrning och ledning”.
_________

SN § 74

Dnr 2011/90 SN 042

Delårsrapport 2011 socialnämnden
Socialnämndens beslut
Förvaltningens förslag till delårsrapport 2011 godkänns.
Ärende
Av delårsrapporten 2011 för socialnämnden framgår att förvaltningen befaras redovisa ett
budgetöverskridande, för helåret 2011, på ca 20 Mkr. Detta under förutsättning att verksamheten
erhåller budget för samtliga kostnader tillhörande det nyöppnade boendet Regnbågen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport.
Behandling av ärendet

2011-09-21

Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag, vilket överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 75

Ekonomisk rapport
Under denna punkt hänvisas till delårsrapport 2011 för socialnämnden, som
redovisats i föregående paragraf.
_________

SN § 76

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 47-55.

2.
Individutskottets protokoll §§ 180-184, 185-194.
________

SN § 77

Dnr 2011/46 SN 750

Samarbete mellan socialförvaltningen och Hallbo – rutiner
Socialnämndens beslut
Redovisningen av upprättade rutiner godkänns.
Ärende
Socialnämnden beslutade 2011-04-26, SN § 41, uppdra till förvaltningen att kontakta Hallbo för att
tillskapa gemensamma rutiner för avhysning av hyresgäster.
Socialförvaltningen föreslår att representanter för förvaltningen och Hallbo träffas en gång per
månad, för att gemensamt gå igenom förutsättningar för uthyrning med mera. Vid speciella ärenden
kallas till möten där hyresgästen är med, då förutsättningar och åtaganden för uthyrning gås igenom.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av upprättade rutiner.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer
med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

2011-09-21

SN § 78

Dnr 2011/86 SN 751

Ansvarsfördelning i samband med familjehemsplacerade barn
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner den framtagna rutinen och ställer sig bakom förslaget om
ansvarsfördelning i samband med familjehemsplacerade barn.
Ärende
Det är kultur- och utbildningsförvaltningens samt socialförvaltningens gemensamma ansvar att
fastställa en arbetsrutin, som skall användas inför, under och vid avslutandet av en placering av elev
på HVB-hem. Rutinen skall vara en vägledning, så att samarbetet mellan förvaltningarna fungerar
smidigt och utmynna i att den berörda eleven ges den utbildning som eleven har rätt till, i samband
med placeringen på ett HVB-hem eller vid dess upphörande.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att socialnämnden ställer sig bakom beredningsutskottets förslag till beslut, som
innebär att man godkänner den framtagna rutinen och ställer sig bakom förslaget om
ansvarsfördelning.
_________

SN § 79

Dnr 2011/51 SN 731

Förändringar i LASS-beslut
Socialnämndens beslut
1. 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.
2. Dessa rutiner gäller från och med 2011-10-01 och i samtliga av kommunen förekommande
ärenden.
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.
Försäkringskassan har blivit hårdare i sina bedömningar och flera av de brukare som valt kommunen
som assistanssamordnare har fått ett minskat antal timmar beviljade. Därför har frågan avseende de
timmar som kommunen bemannar över Försäkringskassans beslut aktualiserats.
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.

2011-09-21

Extra tid ges endast vid schematekniska problem eller om det finns arbetsmiljöskäl. Att dessa rutiner
beslutas gälla från och med 2011-10-01 och i samtliga av kommunen förekommande ärenden.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer
med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 80

Dnr 2011/67 SN 030

Lex Maria
Socialnämndens beslut
Informationen om Socialstyrelsens beslut efter Lex Maria-anmälan godkänns.
Ärende
Socialnämnden har i juni 2011 till Socialstyrelsen gjort en Lex Maria-anmälan angående fallskada.
Socialstyrelsen har beslutat avsluta ärendet, då bakomliggande orsaker till fallskadan identifierats av ansvariga för verksamheten och adekvata åtgäder
vidtagits för att förbättra patientsäkerheten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att informationen godkänns.
_________

SN § 80

Dnr 2011/67 SN 030

Lex Maria
Socialnämndens beslut
Informationen om Socialstyrelsens beslut efter Lex Maria-anmälan godkänns.
Ärende
Socialnämnden har i juni 2011 till Socialstyrelsen gjort en Lex Maria-anmälan angående fallskada.
Socialstyrelsen har beslutat avsluta ärendet, då bakomliggande orsaker till fallskadan identifierats av ansvariga för verksamheten och adekvata åtgäder
vidtagits för att förbättra patientsäkerheten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att informationen godkänns.
_________

SN § 82

2011-09-21

Övriga frågor
• Förvaltningen informerar om att redovisning av den interna kontrollen första
halvåret 2011 överlämnas till ekonomiavdelning i samband med att delårsrapport 2011 för
socialnämnden lämnas in. Resultatet av internkontrollen redovisas för socialnämnden vid nästa
sammanträde.
• Solveig Eriksson (c) informerar om att Svenska kyrkan planerar att bygga nytt bisättningsrum mm
vid Hallsbergs landskyrka.
• Den 18 oktober är en heldag inplanerad för socialnämnden. Förmiddagen skall ägnas åt
studiebesök i nämndens verksamheter och eftermiddagen åt sammanträde.
________

