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SN § 83

Ny socialchef
Den 1 oktober 2011 började Lena Dibbern som socialchef vid socialför- valtningen i Hallsberg. Hon
presenterade sig för socialnämndens ledamöter.
________

SN § 84

Ekonomisk rapport
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns.
Ärende
Förvaltningen redogör för det ekonomiska läget för socialnämndens verksamheter. Ekonomin har
försämrats ytterligare något sedan delårsbokslutet den 31 juli. Prognosen visar efter september månad
på ett budgetunderskott på 21,5 miljon kronor för 2011.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att socialnämnden godkänner informationen.
_________

SN § 85

Dnr 2010/157 SN 709

Interna kontrollen år 2010 – återrapportering
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen första halvåret 2011 godkänns.
2. Förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen första halvåret 2011
godkänns.
3. Uppföljningen av den interna kontrollen överlämnas till kommunstyrelsen,
i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.
Ärendet
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet skall respektive nämnd
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som skall
omfattas av granskning under en viss period. Valet av granskningsobjekt skall motiveras utifrån en
riskbedömning. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår, och där eventuella fel får
allvarliga konsekvenser, skall prioriteras. Vidare finns det i reglementet regler om att nämnden skall
få en rapport om genomförd uppföljning. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för
att förbättra kontrollen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar:
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• Att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för första halvåret 2011.
• Att godkänna förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under
första halvåret 2011.
• Att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet..
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 86

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 56-59

2.

Individutskottets protokoll §§ 195, 196-230

3.

Taxe- och avgiftsnämndens för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund protokoll §§ 1117

4.

Minnnesanteckningar fört vid Åsenråd på Åsens dagcentral 2011-09-06

Tjänstemannabeslut
5.

Dnr 2011/63 SN 214
Detaljplan för Rala inustri, etapp 2, fastigheterna Vissberga 8:2 och 11:3 m fl i Hallsberg

6.

Dnr 2011/56 SN 739
Ersättning för förstörda/försvunna ägodelar
________
SN § 87

Dnr 2011/16 SN 002

Ändring i delegationsordning
Socialnämndens beslut
Beslut om plats i särskilt boende i avvaktan på individutskottets beslut fattas av individutskottets
ordförande.
Ärendet
Samtliga ärenden gällande beslut om plats i särskilt boende och hemtjänstinsatser över 60 timmar per
vecka beslutas av individutskottet. För att undvika att beslutsprocessen drar ut på tiden bör
beslutanderätten delegeras till individutskottets ordförande. För att undvika onödiga väntetider och
tomma platser på kommunens särskilda boenden är det angeläget att plats kan beviljas så snart som
möjligt.
Förslag till beslut
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Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att beslut om plats i särskilt boende i avvaktan på
individutskottets beslut fattas av ordförande.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
_________

SN § 88

Dnr 2011/88 SN 710

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Hallsbergs
kommun
Socialnämndens beslut
Reviderade riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Hallsbergs kommun godkänns.
Ärende
Socialförvaltningen har gått igenom och reviderat riktlinjerna för beslut och utförande av LSSinsatser i Hallsbergs kommun till gällande lagstiftning och praktik. Ambitionen är att ha riktlinjer som
är enkla och lätta att tillämpa.
Vid sammanträdet deltar enhetscheferna Birgitta Jansson och Roger Lindgren samt LSS-handläggare
Gunilla Eriksson och redogör för de nya riktlinjerna.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna reviderade riktlinjer för beslut och
utförande av LSS-insatser i Hallsbergs kommun.
Behandling av ärendet
Socialnämndens ordförande föreslår beredningsutskottet att ställa sig bakom förvaltningens förslag
till beslut.
_________

SN § 89

Dnr 2011/93 SN 750

Avtal vid familjehemsplacering
Socialnämndens beslut
1. Framtaget förslag till avtal mellan Hallsbergs kommun och familjehem skall gälla.
2. Samtliga avtal med familjehem skall ses över, så att ovanstående avtal är det som är gällande.
Ärendet
I Hallsbergs kommun har man hänvisat försäkringsfrågor i ärenden med
familjehem/familjehemsplacerade barn till kommunens försäkring. Då kommunens självrisk är så hög
har detta lett till att kommunen har fått ersätta familjehemmet för skador som uppstått, då detta blivit
mindre kostsamt än att anlita kommunens försäkring. I de rekommendationer som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) ger, samt kommunens eget försäkringsbolag, skall familjehemmets

2011-10-18

egen hemförsäkring vara den som träder in i första hand. Kommunens försäkring kan träda in i de fall
det inträffar en skada där man riktar skadeanspråk mot kommunen.
I de avtal som finns sedan tidigare, samt de avtal som tecknas framledes, måste det klargöras vad som
gäller i försäkringsfrågan. Förvaltningen har med anledning av detta tagit fram ett förslag till avtal vad
avser familjehemmet, där bland annat försäkringsfrågan lyfts.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att framtaget förslag till avtal mellan Hallsbergs
kommun och familjehem skall gälla samt att samtliga avtal med familjehem skall ses över, så att
ovanstående avtal är det som är gällande.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår beredningsutskottet att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 90

Dnr 2011/95 SN 754

Deltagande i verksamheten VillMer, Kumla
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden i Hallsbergs kommun skall delta i VillMer, Kumla, och
teckna fyra platser till en kostnad av 200 000 kronor per år.
2. Finansieringen sker genom konto för ekonomiskt bistånd.
Ärendet
Behovet av försörjningsstöd bland ungdomar har ökat. Därför tillskapades i södra länsdelen en
samverkan mellan olika aktörer på arbetsmarknaden. Tanken med samverkan var att få till en bättre
kvalitet och tydlighet i de olika huvudmännens ansvarsområden. Syftet med verksamheten är att
ungdomar och vuxna som uppbär försörjningsstöd som motprestation skall delta i kompetenshöjande
verksamhet. Målgruppen är personer över 18 år, som är beroende av försörjningsstöd.
Under den första tiden finansierades verksamheten med medel från Finsam men har nu övergått till
kommunen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att delta i VillMer och
teckna fyra platser till en kostnad av 200 000 kronor per år samt att finansieringen sker genom konto
för ekonomiskt bistånd.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår beredningsutskottet att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
_________
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SN § 91

Dnr 2011/12 SN 032

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvård
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens redovisning av Öppna jämförelser barn- och ungdomsvård godkänns.
2. Sammanfattningen av Öppna jämförelser barn- och ungdomsvård samt webgranskningen
överlämnas till revisorerna, i enlighet med socialnämndens tidigare beslut § 21/2011.
3. Samtliga punkter under avsnittet om tillgänglighet skall åtgärdas omgående.
Ärendet
Öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården presenteras nu för andra gången.
Undersökningen baseras på uppgifter från en elektronisk enkät till samtliga kommuner,
Socialstyrelsens barn- och ungaregister, Socialstyrelsens register för licenser för Barns Behov i
Centrum (BBIC) och kommunernas räkenskapssammandrag. Även en webgranskning av samtliga
kommuners hemsidor har genomförts i juni 2011. Fokus i granskningen var tillgänglighet när det
gäller den sociala barn- och ungdomsvården.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av Öppna
jämförelser barn- och ungdomsvård samt att överlämna sammanfattningen av Öppna jämförelser
barn- och ungdomsvård samt webgranskningen till revisorerna, i enlighet med socialnämndens
tidigare beslut
§ 21/2011.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom beredningsutskottets förslag till beslut, vilket
överensstämmer med förvaltningens förslag med tillägget att samtliga punkter under avsnittet om
tillgänglighet skall åtgärdas omgående.
_________

SN § 92

Meddelanden
1.

Hallsbergs kommun, kommunfullmäktige, Sammanträdesprotokoll av 2011-09-19: KF
§ 83 Anhållnde från Mikael Angestjärna (KD) om entledigande från uppdrag som
ersättare i socialnämndens individutskott samt val efter honom.

2.

Hallsbergs kommun, kommunfullmäktige, Sammanträdesprotokoll av 2011-09-19: KF
§ 86 Entledigande av Kia Wetterberg (S) som ersättare i socialnämnden

3.

Socialstyrelsen: Underrättelse av 2011-09-17 angående yttrande över
utredningsmaterial (dnr 2011/18 SN 735)

4.

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen: Yttrande över utredningsmaterial (dnr
2011/18 SN 735)

5.

ECAD Newsletter september 2011

2011-10-18

6.

Ny översiktsplan och vindkraftplan för Hallsbergs kommun

Socialstyrelsens Meddelandeblad
7.
Information om nya bestämmelser om lex Sarah
________

Nr 6/2011

SN § 93

Verksamhetsbesök för socialnämndens ledamöter
Socialnämndens ledamöter har under förmiddagen haft möjlighet att följa
arbetet i nämndens verksamheter. De ledamöter som varit ute i verksamheten berättar om sina intryck
och upplevelser. Samtliga har blivit mycket väl omhändertagna och uppger att de upplevt personalen
som mycket kompetent och duktig.
________

