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2011-12-19
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 08.30-14.45

Beslutande

Magnus Andersson (s)
Gunnel Hedström (s)
Inga-Lill Thim (s)
Inger Larsson (s)
Conny Larsson (s)
Tryggve Thyresson (v)
Solveig Eriksson (c)
Arazu Bayazidi (m)
Lena Gunnarsson (kd)
Ingrid Grahn (fp)

Övriga deltagande

Berndt Petersson (c)
Lena Dibbern
Inger Karlsson
Solveig Sundh, § 115
Elisabeth Boudvin

Utses att justera

Tryggve Thyresson, Solveig Eriksson

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2011-12-20

Underskrifter

Håkan Andersson
Birgitta Harsbo
Anette Söderström
Annika Winqvist

Sekreterare

Paragrafer

115-116

Inger Karlsson
Ordförande
Magnus Andersson
Justerare
Tryggve Thyresson

Solveig Eriksson

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2011-12-19

Datum för
anslagsuppsättande

2011-12-27

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2012-01-18

2012-12-19

SN § 115

Information om Lex Sarah och Lex Maria
Socialnämndens beslut
Informationen om lex Sarah och lex Maria godkänns.
Ärende
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Solveig Sundh, informerar om vilken typ av händelse som
leder till en anmälan enligt lex Sarah respektive lex Maria.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden godkänner informationen.
_________

SN § 116

Dnr 2011/117 SN 041

Socialnämndens mål 2012
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om målen för 2012 enligt tjänsteskrivelse.
Ärende
Förvaltningen har tillsammans med beredningsutskottet arbetat fram ett förslag på socialnämndens
mål inför 2012.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden beslutar om målen enligt skrivelse.
_________
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Socialnämndens mål 2012

Dnr 2011/117 SN

041

Kommunfullmäktiges vision
Hallsberg är en hållbar kommun som erbjuder sina invånare delaktighet, god service, ett brett utbud
av tjänster och en stimulerande livsmiljö.
Hallsbergs kommun har en hållbar tillväxt samtidigt som jämställdhet och jämlikhet stärks.
Kommunen har över 16 000 invånare år 2025.
Hallsbergs kommun ska, i samverkan med regionen, fortsätta utvecklingen till att vara ett centrum för
logistik av internationell klass.

Ledord
Demokrati
All kommunal verksamhet ska styras demokratiskt och vara ett led i utvecklingen av den kommunala
demokratin.
Dialog
Den kommunala verksamheten ska utvecklas i dialog mellan beslutande och kommuninvånare.
Delaktighet
Alla kommuninvånare ska ges möjlighet till delaktighet i frågor som rör den kommunala
verksamheten.

Verksamhet
Nämndens verksamhetsområde är brett. Exempel på vårt verksamhetsområde är hjälp och stöd till
familjer och deras barn och ungdomar, hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende,
äldreomsorg, kommunens hälso- och sjukvård samt insatser till personer med funktionsnedsättning.
Socialnämnden har dessutom ansvar för förebyggande arbete och att delta i samhällsplaneringen.

Uppdrag
Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och hjälpa alla personer
som behöver vård, stöd eller rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro.
Demokrati, dialog och delaktighet ska styra all form av service och vård som beviljas.
Den enskilde har rätt att bestämma över sitt liv, därför ska han/hon så långt möjligt kunna avgöra
utformningen av de insatser som beviljas. Detta dokumenteras i arbetsplaner som årligen ska
revideras. Det är viktigt att medarbetare, i alla våra verksamheter, förstår att man är gäst i de boendes
hem. Boendemiljön i våra särskilda boenden ska vara välkomnande och utemiljön ska inbjuda till
utevistelse.
Vård i livets slutskede ska alltid prioriteras (palliativ vård).
Verksamheten ska stödja anhörigvårdarnas värdefulla insatser bl.a. genom att tillhandahålla
trygghetsplats då ett sådant behov uppstår och dessutom erbjuda stöd, information och utbildning.
Verksamheten ska också stödja och samverka med frivilligorganisationer bl.a. ska väntjänst,
pensionärs- och handikapporganisationer erbjudas fria lokaler.
Förvaltningen ska minst en gång per år inbjuda till dialog med brukare, anhöriga,
intresseorganisationer och personal. Denna dialog är viktig för att vi i en ansträngd ekonomisk
situation inte vill ge avkall på kvalitén. Vi eftersträvar att personella resurserna används flexibelt över
hela kommunen så att brukarnas behov tillgodoses på ett effektivt sätt.
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I syfte att underlätta alternativa driftsformer ska det finnas en öppenhet från nämnd och förvaltning i
att förutsättningslöst pröva de initiativ som kan komma från såväl personalgrupper som externa
utförare.
Ofrivillig deltidsarbetslöshet inom verksamheterna ska alltid motverkas.

Livskvalitet

Nämndens effektmål:
 Alla särskilda boenden erbjuder
kvarboende i livets slutskede
 Socialförvaltningens brukare ska vara
nöjda med den sociala samvaron och
de aktiviteter som erbjuds
 Socialförvaltningens medarbetare ska
alltid ge ett gott bemötande
 Brukare i särskilt boende har rätt till
daglig utevistelse
 Antalet medarbetare som besöker en
hemtjänsttagare under 14 dagar ska
minska

Boende

Kommunen ska verka för god
livskvalitet hos invånarna genom
verksamheter som präglas av
tillgänglighet, öppenhet och omtanke
Mått:
 100 % har möjlighet att bo kvar
 60 % nöjda med samvaro och
aktiviteter
 90 % nöjda med bemötandet
 5 % bättre utfall i förhållande till 2011
års resultat
 Minska i förhållande till 2011 års utfall

Kommunen ska genom aktiv
planering möjliggöra varierat
boende i hela kommunen

Nämndens effektmål:
 Parboende erbjuds vid efterfrågan

Mått:
 100 % av dem som önskar ska erhålla
parboende

Utbildning, omsorg, kultur och
föreningsliv

Kommunen ska erbjuda omsorg för
alla åldrar genom flexibla lösningar
utifrån invånarnas behov och
önskemål
Kultur ska som ett naturligt inslag i
alla verksamheter ge växtkraft och
guldkant för alla

Nämndens effektmål:
 Socialförvaltningens brukare ska
uppleva att de får en bra vård och
omsorg
 Socialförvaltningens brukare ska ha
inflytande över den vård och omsorg
de får
 Socialförvaltningens medarbetare ska
ha en hög kompetens

Mått:
 85 % nöjda med insatsen
80 % nöjda med inflytandet
 80 % nöjda med personalens
kompetens
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 Formell kompetens ska prioriteras vid
rekrytering

Infrastruktur och kommunikationer

 87 % av personalen ska ha adekvat
utbildning

Kommunen ska aktiv verka för god
och långsiktigt hållbar infrastruktur
och kommunikationer

Nämndens effektmål:
 Socialförvaltningen hemsida ska vara
lätt tillgänglig för dem som söker
information om förvaltningens
verksamhet

Mått:
 Minst 80 % av maxpoäng i SKL’s
granskning av information om
nämndens verksamhet

Ekonomi

Kommunens ekonomi ska präglas av
långsiktig och god hushållning ur
både ekologisk och ekonomisk
synvinkel

Nämndens effektmål:
 Sjukfrånvaron ska minska

Mått:
Minst en %-enhet lägre sjukfrånvaro än
2011
 +/- 0 i bokslut

 Budget i balans

 Under 2012 ska socialnämndens
kostnadsutfall vara i paritet med eller
understiga kostnaderna i jämförbara
kommuner

 Personer i behov av försörjningsstöd
ska så snabbt som möjligt uppnå egen
försörjning
 Öppenvårdsinsatser för barn, unga och
vuxna ska utvecklas så att fler behov
kan tillgodoses på hemmaplan

 Under 2012 ska planeringsverktyg
användas för att optimera restid och
minska bilanvändande
 50 % ska vara självförsörjande inom 3
månader
 Minska antalet vårddygn med 5 % i
förhållande till 2011 års utfall

