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SN § 1

Dnr 2010/6 SN 737

Örebro kommuns modell för LOV –
lag om valfrihetsystem
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärendet
Projektledare Sirpa Ljung från Örebro kommun berättar om hur Örebro kommun valt att tillämpa
lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg. Dessutom informerar Sig-Britt Lundin om hur
Companion fungerar som motor för socialt företagsetablerande och vilken roll de sociala företagen
har i Örebro.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 2

Dnr 2010/3 SN 702

Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under
2010
Socialnämndens beslut
Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2010 antas.
Ärendet
Enligt alkohollagens 8 kap 1 § skall kommunerna utöva tillsyn över servering av spritdrycker, vin
och starköl samt öl klass 2. Kommunen skall också utöva tillsyn över detaljhandel med öl.
Under 2010 skall kommunen lägga särskild vikt vid att minska berusningen hos restaurangbesökarna
och därigenom minska våld och skador i och omkring restaurangerna.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar tillsynsplanen för 2010.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 3

Dnr 2007/61 SN 041

Revidering av socialnämndens konteringsbudget 2009
Socialnämndens beslut
Förvaltningens förslag till reviderad konteringsbudget för 2009 fastställs.
Ärendet
Konteringsbudgeten består av nettobelopp per identitet, som fastställts av socialnämnden.
Nämndbudgeten fastställs på denna nivå för att möjliggöra en korrekt uppföljning under löpande år.
Vid socialnämndens sammanträde i juni 2009 fattades beslut om socialnämndens konteringsbudget
för år 2009.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-10-06 beslutades att nämndernas driftsbudgetar skulle
reduceras på grund av sänkta premier för avtalsgruppförsäkringar. Enligt detta beslut reducerades
socialnämndens driftsbudget med 1 190 tkr. Enligt förhandsbesked kommer socialnämndens
driftsbudget att reduceras med ytterligare 1 380 tkr till följd av sänkta personalomkostnader.
Därmed behöver socialnämnden revidera konteringsbudgeten 2009, eftersom denna ej längre är
aktuell.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden fastställer reviderad konteringsbudget för 2009 enligt
förvaltningens förslag.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 4

Dnr 2010/4 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Rapporten om socialnämndens ekonomi godkänns.
Ärendet
Förvaltningen lämnar en rapport om det ekonomiska läget. Bokslutsarbetet är nu avslutat och
resultatet visar ett underskott på -4 104 tkr för socialnämndens verksamheter. Av detta är 3 932 tkr
det underskott som nämnden redan i början av året räknade med skulle uppstå. Detta underskott ska
täckas av verksamhetsförändringar under 2010.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 5

Dnr 2010/9 SN 704

Reducerad timersättning för privat utförd personlig
assistans enligt LSS med kommunal ersättning
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag på nivåer för ersättning till privata utförare av LSS med kommunal
ersättning godkänns.
2. De nya ersättningsnivåerna börjar gälla den 1 februari 2010.
Ärendet
Dåvarande Kommunförbundet Örebro län tog år 2003 fram en rekommendation till
ersättningsnivåer för ersättning till privata utförare av personlig assistans.
Kommunförbundet skrev bland annat att timersättningen bör motsvara den kostnad som
kommunen skulle ha haft om den tillhandahållit assistansen. Hallsbergs kommun antog
Kommunförbundets rekommendation. Därefter följde olika beloppsnivåer.
Den statliga ersättningen förändras över åren. Därför föreslås nu att socialnämnden istället
för belopp beslutar om andel av den statliga ersättning. Det innebär att ersättningen
förändrar sig i förhållande till förändringar i den statliga ersättningen.
Följande nivåer föreslås:
75-100% av assistansen utförs av
som bor ersättningen
tillsammans med personen

75% av den statliga anhörig/anhöriga,

75-100% av assistansen utförs av
saknar vårdbiträdeseller undersköterskeutbildning
eller annan jämförbar utbildning

85% av den statliga anställda, som
ersättningen

75-100% av assistansen utförs av
vårdbiträdes- och
undersköterskeutbildning eller
annan jämförbar utbildning

95% av den statliga anställda med
ersättningen

SN § 5 forts
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens förslag på nivåer för ersättning
till privata utförare av LSS med kommunal ersättning med början 2010-02-01.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 6

Dnr 2010/7 SN 710

Verksamhetsplaner för socialnämnden
Socialnämndens beslut
Informationen om verksamhetsplaner för socialnämnden godkänns.
Ärendet
Förvaltningen har för planperioden 2010-2012 utarbetat förslag till övergripande verksamhetsplaner
för vård- och omsorgsverksamheten, verksamheten för personer med funktionsnedsättning samt för
individ- och familjeomsorgen. Planerna är tänkta att tjäna som ett instrument, för att verksamheterna
skall kunna anta planer som är nedbrutna till respektive verksamhet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner informationen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 7

Dnr 2010/5 SN 750

Handlingsplan mot relationsbetingat våld mot kvinnor
Socialnämndens beslut
1. Informationen om handlingsplan mot relationsbetingat våld mot kvinnor
godkänns.
2. Beslut om handlingsplan fattas vid socialnämndens sammanträde den 17
februari 2010.
Ärendet
Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun har fastställt ett kvinnofridsprogram. Beslutet innebär att
förvaltningarna i Hallsbergs kommun skall utarbeta en handlingsplan för respektive förvaltning.
Handlingsplanen skall tjäna som ett stöd i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. Det innebär att
berörda befattningshavare speciellt skall uppmärksammas på den av socialnämnden fastställda
handlingsplanen. Socialförvaltningen har därför utarbetat ett förslag till handlingsplan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner handlingsplanen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 8

Dnr 2009/46 SN 741

Tillsyn av kommunens insatser för personer med
psykisk funktionsnedsättning
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att senast den 14 april 2010 presentera förslag till nämnden på hur
bristerna inom verksamheten för personer med psykisk funktionsnedsättning skall rättas till.
Ärendet
Regeringen har beslutat att Länsstyrelserna skall fortsätta den tillsyn och det utvecklingsarbete, som
inleddes gemensamt med Socialstyrelsen inom ramen för det Nationella programmet för tillsyn i
tillsynsprojektet Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder under åren 20022004. Bland annat skall de bedömningskriterier som tagits fram för tillsyn av kommunernas insatser
för personer med psykisk funktionsnedsättning tillämpas igen, så att tillsynen blir tydlig och enhetlig
över landet. Tillsynen skall rymma ett barn- och jämställdhetsperspektiv. Även äldre med psykisk
funktionsnedsättning skall uppmärksammas i tillsynen.
Länsstyrelsen har under hösten 2009 granskat verksamheter för målgruppen boendestöd och
sysselsättning på Nygården i Hallsberg. Tillsynen visar att nämnden inte uppfyller lagstiftningen och
dess intentioner i de delar som tillsynen avser. Länsstyrelsen riktar därför kritik för följande brister:
• Avsaknad av ett sammanhängande ledningssystem.
• Anteckningar förs utan stöd i lagen.
Nämnden skall senast den 19 maj 2010 redovisa till Socialstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits för
att komma till rätta med påtalade brister. Socialstyrelsen övertog den 1 januari 2010 tillsynen från
Länsstyrelsen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden uppdrar till förvaltningen att till nämnden presentera
förslag på hur bristerna rättas till senast 2010-04-14.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 9

Dnr 2009/178 SN 026

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till svar på Arbetsmiljöverkets skrivelse av
2009-12-02 med beteckning IMÖ 2009/23075 samt bilagd rutin för
utredning/uppföljning av tillbud godkänns.
2. Förvaltningens förslag av bifogade svar och rutin skall delges Arbetsmiljöverket.
3. Kopia på beslutet skall delges berörd personalgrupp och huvudskyddsombud.
Ärendet
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion av Werners Backes gruppboende. Inspektionen har
medfört krav på att rätta till de brister som uppmärksammats av Arbetsmiljöverket. De brister och
krav som påpekats avser introduktionsrutiner och utredning/uppföljning av tillbud.
Berörd enhet har arbetat fram ett förslag till svar på inspektionsmeddelandet. Där har berörd
personal och skyddsombud varit delaktiga i att ta fram en handlingsplan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens förslag,
enligt bilagorna IMÖ 2009/23075 samt bilagd rutin för utredning/uppföljning av tillbud, 2010-0125. Förvaltningens förslag av bifogade svar och rutin har delgetts Arbetsmiljöverket. Kopia på
beslutet skall delges berörd personalgrupp och huvudskyddsombud.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 10

Anmälan av delegation
Socialnämndens beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 1-6

2.

Individutskottets protokoll §§ 1-11

3.

Taxe- och avgiftsnämndens för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund protokoll §§
14-21

4.

Kommunala pensionärsrådets protokoll §§ 18-21

5.

Kommunala handikapprådets/omsorgsrådets protokoll §§ 28-35

Tjänstemannabeslut
6.

Dnr 2010/10 SN 739
Beslut ersättning för förstörda kläder
________

SN § 11

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendet
1.
Örebro läns landsting, Regionförbundet Örebro: Avtal mellan Örebro läns landsting och
länets kommuner om konsultstöd
2.

Örebro läns landsting, Regionförbundet Örebro: Överenskommelse om samverkan mellan
Vuxenhabiliteringen, Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

3.

Socialstyrelsen: Meddelande om att i januari 2010 genomför Socialstyrelsen den andra
nationella brukarundersökningen inom vården och omsorgen om äldre. Dnr 73-13455/2009

4.

Länsstyrelsen Örebro län: Beslut av 2009-12-14 om att inte ansöka om utdömande av
särskild avgift enligt 16 kap 6 c § socialtjänstlagen (SoL)

5.

Hallsbergs kommun, kommunkansliet: Detaljplan för ett område vid Hult, fastigheterna
Lilla Ählberg 1:1 och Tomta 1:17 m fl i Hallsberg, Hallsbergs kommun

6.

Hallsbergs kommun, Centrala arbetsmiljökommittén: Protokoll av 2009-11-19

7.

ECAD Newsletter: Volym 9 no 124 november 2009

Cirkulär – Sveriges kommuner och landsting
8.

Information om Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens arbete med
våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld

Meddelandeblad – Socialstyrelsen
9.
10.

Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor
och barn som bevittnat våld

Socialnämndens ansvar för god kvalitet oavsett
utförare av insatser
________

December 2009
December 2009

09:85

