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2011-11-08
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.00

Beslutande

Magnus Andersson (s)
Gunnel Hedström (s)
Roland Johansson (s)
Inger Larsson (s)
Conny Larsson (s)
Inga-Lill Thim (s)
Magnus Lander (mp)
Solveig Eriksson (c)
Arazu Bayazidi (m)
Berndt Petersson (c)

Övriga deltagande

Lena Dibbern
Inger Karlsson
Birgitta Harsbo
Håkan Andersson

Utses att justera

Roland Johansson

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2011-11-15

Underskrifter

Annika Winqvist
Anette Söderström
Annika Bäckman
Kommunens revisorer, § 94

Sekreterare

Paragrafer

94-100

Inger Karlsson
Ordförande
Magnus Andersson
Justerare
Roland Johansson

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-11-15

Datum för
anslagsuppsättande

2011-11-16

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2011-12-08

2011-11-08

SN § 94

Dnr 2011/61 SN 007

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål
Ärende
Kommunens revisorer har granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna återrapporterar och
utvärderar de inriktnings- och effektmål, som kommunfullmäktige fastställt i budget 2010. För att
bidra till att tydligare mätbara mål för den kommunala verksamheten utvecklas besöker revisorerna
respektive nämnd. De besöker dagens socialnämndssammanträde för en dialog om målarbetet.
Nämnden har fått ett antal frågeställningar, som besvaras av förvaltningschefen under sammanträdet.
_________

SN § 95

Ekonomisk rapport
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner den muntliga rapporten.
Ärende
Analys av oktober månads budgetsiffror pågår. Förvaltningen bedömer dock att det inte har skett
någon större förändring under den senaste månaden jämfört med september. Det prognostiserade
budgetunderskottet för 2011 beräknas till cirka 21,5 miljoner kronor.
Från 2007 till 2010 har antalet beviljade hemtjänsttimmar ökat med 23%. Antalet placeringsdygn
inom individ- och familjeomsorg har under samma tid ökat med 28% och ekonomiskt bistånd med
75%.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att godkänna rapporten.
_________

SN § 96

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 60-64

2.

Individutskottets protokoll §§ 231, 232-249

3.

Minnnesanteckningar från Gårdsråd på Sköllergården 2011-10-12

4.

Minnnesanteckningar från Gårdsråd på Esslatorp 2011-10-20

Tjänstemannabeslut

2011-11-08

5.

Dnr 2011/63 SN 214
Detaljplan för Ulvsätters industriområde (Ahlsell), del av fastigheten Ulvsätter 2:4 och
Omlastningen 1 ml i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

6.

Dnr 2011/56 SN 739
Ersättning för försvunna kläder
________

SN § 97

Dnr 2010/79 SN 730

Central planering och bemanning – rapport
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner informationen.
2. Beslut fattas i december efter att samverkan skett med fackliga organisationer.
Ärende
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att vidareutveckla hemtjänsten, varför
projektet central planering och bemanning av hemtjänsten startade 2010-09-01. Vidareutvecklingen
skall bland annat syfta till att ge möjlighet till högre sysselsättningsgrader för de anställda och bättre
kontinuitet hos de kommuninvånare, som får vård och service från hemtjänsten. Projektet gäller till
och med 2011-12-31.
En rapport har skrivits, som baseras på den halvtidsutvärdering som gjorts tididigare, uppgifter
framtagna under hösten samt de erfarenheter och det förändringsarbete som gjorts.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att projekt Central planering inklusive bemanningsenheten
permanentas samt att områdesindelning och organisation ses över för Central planering.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ta emot informationen inför beslut i december, efter att
samverkan skett med fackliga organisationer.
_________

SN § 98

Dialog om korttidsboendet Regnbågen
Socialnämndens beslut
1. Informationen om korttidsboendet Regnbågen godkänns.
2. Beslut om Regnbågen skall drivas vidare fattas i december.
Ärende

2011-11-08

Korttidsboendet Regnbågen öppnade i juni 2011, då behovet av korttidsplatser i kommunen var
mycket stort. Boendet har haft en hög beläggning hela tiden sedan öppnandet.
Korttidsboendet Regnbågen drivs i projektform och projektet går ut 2011-12-31, varför nämnden
måste besluta om framtiden.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att socialnämnden godkänner informationen inför beslut i december.
_________

SN § 99

Dnr 2011/35 SN 750

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt SoL
Socialnämndens beslut
Reviderade Riktlinjer för biståndshandläggning enligt SoL godkänns.
Ärende
Förvaltningen lämnar förslag på reviderade riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen.
Riktlinjerna är reviderade vad avser lagstiftning och praktik. Ambitionen är att ha riktlinjer som är
enkla och lätta att tillämpa.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna reviderade riktlinjer för biståndshandläggning
enligt SoL.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 100

Dnr 2011/98 SN 710

Allmänna handlingar – arkivbeskrivning
Socialnämndens beslut
Arkivbeskrivning för socialnämndens handlingar daterad 2011-10-10 antages.
Ärende
Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap 2 §) och arkivlagen skall varje myndighet
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna
beskrivning för arkivbeskrivning.
Beskrivningen skall ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur
myndigheten är organiserad. Beskrivningen skall utgå från dess arbetsuppgifter och organisation och
redovisa dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper
som alstras.

2011-11-08

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta Arkivbeskrivning daterad 2011-10-10 enligt bilaga
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

