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SN § 101

Ekonomisk rapport
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar emot informationen om nämndens ekonomi.
Ärende
Den ekonomiska prognosen för socialnämnden har inte förändrats sedan föregående rapport, utan
påvisar ett ramöverskridande med 21,5 miljoner kronor. Det största överskridandet står individ- och
familjeomsorgen för med ca 8,6 miljoner kronor medan vård och omsorg uppvisar ca -5 miljoner
kronor och enheten för personer med funktionshinder ca -1 miljon kronor. Resterande underskott
beror på ett ospecificerat sparbeting, som finns med sedan tidigare år.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden tar emot informationen.
_________

SN § 102

Dnr 2011/105 SN 706

Avgifter för måltider mm
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag på avgifter för måltider, mattjänst, hemtjänst,
kommunal hälso- och sjukvård, trygghetslarm samt korttidsvård godkänns.
2. Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2012.
Ärende
Socialnämnden får årligen justera avgifterna för måltider och så kallade á-priser i hemtjänst med
hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad. Förvaltningen lämnar förslag om justeringar vad
gäller avgifter för måltider, mattjänst, hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, trygghetslarm samt
korttidsvård. Följande avgifter föreslås gälla år 2012:
• Måltider särskilda boenden
• Mattjänst i ordinärt boende
administrations• Måltider korttidsvård
• Måltider riktad dagverksamhet
• Måltider korttidsvård enligt LSS
- heldag
- heldag exklusive lunch
• Hemtjänst
• Kommunal hälso- och sjukvård
• Trygghetslarm
• Tillägg för GSM-box
• Korttidsvård

3 400 kr/månad (3 300 kr år 2011)
Kommunens självkostnadspris per
kostnad (oförändrad)
113 kr/dag (110 kr år 2011)
70 kr/dag (67 kr år 2011)
76 kr/dag (75 kr år 2011)
46 kr/dag (45 kr år 2011)
320 kr/timme (311 kr år 2011)
320 kr/timme (311 kr år 2011)*
200 kr/månad (175 kr år 2011)
80 kr/månad (75 kr år 2011)
120 kr/dygn (117 kr år 2011)

portion plus 5%
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* Överlämnande av läkemedel i form av stående ordinationer, exklusive injektioner, är avgiftsfri för
personer med beslut enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att föreslagna förändringar skall gälla från och
med den 1 januari 2012.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till
beslut, vilket överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 103

Dnr 2011/108 SN 002

Firmatecknare för plusgirokonto 456 47 93-0 och
140 18 25-3
Socialnämndens beslut
Socialnämnden uppdrar åt Malin Carlos, Maria Strömberg, Inger Karlsson
och Yvonne Högrud att en av dem i förening med endera Carina Holmström, Anders Brikell, Ewa
Karlsson, Kerstin Pettersson, Håkan Andersson och Maja Åkerberg samt åt socialnämndens
ordförande, individutskottets 1:e vice ordförande och individutskottets 2:e vice ordförande, två i
förening, att på kommunens vägnar utfärda anvisningar på plusgirokonto 456 47 93-0 och 140 18
25-3.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 1991 (Ks § 136/91) att socialnämnden i fortsättningen får utse
firmatecknare för plusgirokonto 456 47 93-0, eftersom kontot endast avser ekonomiskt bistånd.
Under 2006 har ytterligare ett plusgirokonto tillkommit,14018 25 –3, som hanteras av
socialnämnden. Detta konto avser förmedlingsärenden, det vill säga egna medel.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden uppdrar åt Malin Carlos, Maria Strömberg, Inger
Karlsson och Yvonne Högrud, att en av dem i förening med endera Carina Holmström, Anders
Brikell, Ewa Karlsson, Kerstin Pettersson, Håkan Andersson, Maja Åkerberg och åt socialnämndens
ordförande, individutskottets 1:e vice ordförande samt individutskottets 2:e vice ordförande, två i
förening, att på kommunens vägnar utfärda anvisningar på plusgirokonto 456 47 93-0 och 140 18
25-3.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
_________

SN § 104

Patientsäkerhetslagen – information
Socialnämndens beslut
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Socialnämnden godkänner informationen om patientsäkerhetslagen.
Ärende
Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag. Syftet är att göra vården säkrare och att det
ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling.
Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Solveig Sundh, och medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR), Maria Stenevang, redogör för lagen.
Den nya patientsäkerhetslagen innebär bland annat att vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.
Vårdgivarna får också en skyldighet att utreda händelser, som lett till eller hade kunnat leda till
vårdskada. Ansvaret för att pröva klagomål från patienter flyttas från Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd till Socialstyrelsen. Patienter och närstående ska på olika sätt uppmuntras till att
involvera sig i patientsäkerhetsarbetet.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att godkänna informationen.
_________

SN § 105

Dnr 2011/107 SN 730

Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg
för personer med allvarlig kognitiv
störning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom framtagna riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder inom vård
och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning.
Ärende
Örebro läns nätverksgrupp för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga
för rehabilitering (MAR) har konstaterat att chefer, personal och politiker behöver stöd i hantering av
skydds- och begränsningsåtgärder. En arbetsgrupp har sett över rättsläget och utarbetat riktlinjer för
hur man kan förhålla sig i frågan. Dessa riktlinjer kommer att införlivas i den regionala riktlinjen för
vård och omsorg av demenssjuka. Ur denna regionala överenskommelse bör lokala rutiner tillskapas.
Solveig Sundh och Maria Stenevang redogör för riktlinjerna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom framtagna riktlinjer.
_________

SN § 106

Dnr 2011/107 SN 730

2012-12-07

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i kommunal hälsooch sjukvård
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom framtagna riktlinjer för informationshantering och journalföring i
kommunal hälso- och sjukvård.
Ärende
Örebro läns nätverksgrupp för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga
för rehabilitering (MAR) har tagit fram riktlinjer för informationshantering och journalföring i
kommunal hälso- och sjukvård.
Solveig Sundh och Maria Stenevang redogör för riktlinjerna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom framtagna riktlinjer.
_________

SN § 107

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 65-71

2.

Individutskottets protokoll §§ 250-251, 252-280

3.

Kommunala pensionärsrådet/Kommunala handikapprådet/Sociala
omsorgsrådets protokoll §§ 10-18

4.

Minnesanteckningar från Åsenråd 2011-11-08

________

SN § 108

Intern kontrollplan år 2012 för socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att se över den interna kontrollplanen inför 2012.
Ärende
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.
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Kontrollplanen är indelad i fyra områden: Verksamhet, gemensam administration,
ekonomiadministration och personaladministration.
Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen skall årligen redovisas till nämnden i samband med
bokslut. Varje nämnd redovisar till kommunstyrelsen enligt uppgifter i bokslutsanvisningarna.
Allvarliga brott eller brister som upptäcks i samband med granskning skall omedelbart rapporteras.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över den interna kontrollplanen inför 2012,
vilket överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 109

Besök av Activa
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar emot informationen om Activa.
Ärende
Örjan Samuelsson, verksamhetschef vid Stiftelsen Activa i Örebro län, Marie Wädel, arbetskonsulent
vid Transit och Activa, samt Lars Rickardt, projektledare vid Transit, kommer till nämndens
sammanträde och berättar om sin verksamhet.
Activas uppdrag är att stödja arbetslösa som på grund av funktionsnedsättning har svårt att få fäste
på arbetsmarknaden. De arbetssökande kommer till Activa via Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen eller kommunal verksamhet.
Projekt Transit finansieras under tre år av Europeiska socialfonden och målsättningen är att skapa en
modell för övergång från skola till arbetsliv. Projektägare är Activa. Samverkansparter är bland annat
kommunerna i södra Örebro län, gymnasieskolorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden tar emot informationen.
_________

SN § 110

Dnr 2010/79 SN 730

Central planering och bemanning – rapport
Socialnämndens beslut
1. Projekt Central planering inklusive bemanningsenheten permanentas.
2. Områdesindelning och organisation ses över för Central planering.
3. Återrapportering till socialnämnden skall ske i juni 2012.

2012-12-07

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 att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till
beslut, vilket överensstämmer med beredningsutskottets förslag, med tillägg att återrapportering till
nämnden skall ske i juni 2012.
_________

SN § 111

Dnr 2011/40 SN 734

Projekt Regnbågen
Socialnämndens beslut
1. Korttidsboendet Regnbågen övergår från att vara ett projekt till att bli en
permanent verksamhet, så länge kommunens behov av platserna kvarstår.
2. Tilläggsanslag söks för att finansiera de utökade platserna.
Ärende
Sedan den 1 juni 2011 har förvaltningen haft ett tillfälligt särskilt boende för korttidsvård, som
erbjudits till personer med behov av rehabilitering, växelvård eller palliativ vård. Boendet har drivits i
projektform med avslutsdatum 2011-12-31.
Enheten har i stort sett varit fullbelagd, och även överbelagd, under projekt- tiden. Behovet av
utökade demensplatser kvarstår, varför plats för korttidsboende inte kan beredas i något annat
befintligt boende. Att öppna Regnbågen innebar en kvalitetshöjning, både för demensvård och för de
som är i behov av korttidsvård, samt en större kostnadseffektivitet, då förvaltningen annars skulle få
stora kostnader för utskrivningsklara från sjukhuset.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår beredningsutskottet besluta att Regnbågen övergår från att ha varit ett projekt
till att bli en permanent verksamhet, så länge kommunens behov av platserna kvarstår, samt att
ansöka om tilläggsanslag för att finansiera de utökade platserna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till
beslut, vilket överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

2012-12-07

SN § 112

Dnr 2011/104 SN 002

Attestordning för socialnämnden bokföringsåret 2012
Socialnämndens beslut
Förvaltningens förslag till attestordning för socialnämndens verksamhetsområden gällande
bokföringsåret 2012 godkänns.
Ärende
Förvaltningen har upprättat förslag till attestordning för socialnämndens verksamhetsområden
gällande bokföringsåret 2012.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna förslag till attestordning för socialnämndens
verksamhetsområden gällande bokföringsåret 2012.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till
beslut, vilket överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 113

Dnr 2011/103 SN 700

Sammanträdestider för 2012
Beredningsutskottets förslag till socialnämnden
Socialnämnden fastställer sammanträdestider för 2012 avseende socialnämnden, beredningsutskottet
och invidutskottet samt facklig samverkan enligt förvaltningens förslag.
Ärende
Förvaltningen har upprättat förslag på sammanträdestider för socialnämnden, beredningsutskottet
och invidutskottet samt facklig samverkan.
Samverkan
IndividBeredningsSocialGemensam
kl 08.00
utskottet
utskottet
nämnden
nämnd
kl 10.00
kl 13.30
kl 13.30
18 januari

18 januari

18 januari

25 januari

1 februari

1 februari

1 februari

15 februari*

7 mars

7 mars

7 mars

21 mars

4 april

4 april

4 april

18 april

2 maj

2 maj

2 maj

16 maj

30 maj

30 maj

30 maj

13 juni

15 februari
25 april budget

Ev 11 juli
8 augusti

8 augusti

8 augusti

22 augusti

5 september

5 september

5 september

19 september*

19 september
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10 oktober

10 oktober

10 oktober

24 oktober

7 november

7 november

7 november

21 november*

5 december

5 december

5 december

19 december

21 november

*) Den 15 februari, 19 september och 21 november är heldagar med verksamhetsbesök på
förmiddagen och socialnämndssammanträde på eftermiddagen. Dessa dagar börjar socialnämndens
sammanträde direkt efter den gemensamma nämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till sammanträdestider
för 2012.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 114

Meddelanden
1.

Socialstyrelsen: Dnr 9.1 2746/2011; Beslut angående verksamhetstillsyn enligt
socialtjänstlagen (2001:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Dnr 2011/18 SN
735

2.

Hallsbergs kommun, kommunfullmäktige: Sammanträdesprotokoll av 2011-11-14 §
109: Fyllnadsval efter Rudayna Naji (s)

3.

Hallsbergs kommun, kommunfullmäktige: Sammanträdesprotokoll av 2011-11-14 §
110: Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden

4.

Hallsbergs kommun, kommunfullmäktige: Sammanträdesprotokoll av 2011-11-14 §
114: Redovisning av måltidsuppdrag; beslut om fler rätter i äldreomsorgen samt beslut
om mat inom hemtjänsten

5.
Hallsbergs kommun, socialförvaltningen: Arbetsmiljörapport för kvartal 2 och 3, 2011
________
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