SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1 (11)

2010-02-17
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.45

Beslutande

Siw Lunander (s)
Conny Larsson (s)
Kjell Rapp (s)
Lars Bohman (s)
Roland Johansson (s)
Inga-Lill Thim (s)
Krister Eklund (s)
Tryggve Thyresson (v)
Solveig Eriksson (c)
Östen Karlsson (c)
Nina Lagemyr (m)
Ingrid Grahn (fp)
Helena Berghed (kd)

Övriga deltagande

Jan-Åke Ahlin
Lizanne Byström
Inger Karlsson

Utses att justera

Ingrid Grahn

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2010-02-24

Underskrifter

Elisabeth Bouvin-Sandberg, § 12-13
Peter Tillman

Sekreterare

Paragrafer

12-21

Inger Karlsson
Ordförande
Siw Lunander
Justerare
Ingrid Grahn

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-02-17

Datum för
anslagsuppsättande

2010-02-26

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Inger Karlsson

Utdragsbestyrkande

2010-03-22

SN § 12

Medgivande att delta i sammanträde
Socialnämndens beslut
Peter Tillman tillåts att närvara vid socialnämndens sammanträde den
17 februari 2010.
Ärendet
Peter Tillman skall vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde väljas till ersättare i socialnämnden
för Vänsterpartiet. Han skall ersätta Gunnar Klasson. Peter önskar därför närvara vid dagens
sammanträde.
________

SN § 13

Dnr 2010/17 SN 042

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
för socialnämnden år 2010
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2009
godkänns.
2. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2009 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Ansökan görs hos kommunstyrelsen om att kostnaderna för fältassistenterna inte skall ingå i
resultatomföringen med stöd av beslut KS 84/2009, KF § 64.
Ärendet
Socialförvaltningen redovisar verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2009 för
socialnämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2009, att överlämna verksamhetsberättelse
och ekonomisk redovisning för år 2009 till kommunstyrelsen, att hos kommunstyrelsen ansöka om
att kostnaderna för fältassistenterna inte ingår i resultatomföringen med stöd av beslut KS 84/2009,
KF § 64.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 14

Dnr 2009/5 SN 709

Interna kontrollen år 2009 – återrapportering
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen 2009 godkänns.
2. Förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen 2009 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 ska 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 att godkänna förvaltningens återrapportering av
den interna kontrollen år 2009, att godkänna förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid
den interna kontrollen år 2009 samt 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 nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 15

Dnr 2009/22 SN 041

Beslutade verksamhetsförändringar – återrapportering
Socialnämndens beslut
1. Rapporten om beslutade verksamhetsförändringar 2009 godkänns.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nästa socialnämnd med förslag om att beslut
avseende områdesbasering av personliga assistenter upphävs.
Ärendet
Våren 2009 beslutade socialnämnden om ett antal verksamhetsförändringar för att komma inom
budgetramarna 2009 och 2010. Förvaltningen har sedan dess arbetat med att verkställa besluten och
lämnar vid dagens sammanträde en rapport om hur de beslutade verksamhetsförändringarna har
genomförts.
Ett av de beslut av verksamhetsförändringar som togs var att personliga assistenter skulle
områdesbaseras under vård och omsorg, med arbetsledning på respektive område, SN § 64/09. Efter
omstruktureringar inom enheten för personer med funktionsnedsättning, som lett till lägre kostnader,
anser förvaltningen inte att förändringen är nödvändig. Nuvarande organisation är kostnadseffektiv
och bör således inte förändras.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner lämnad rapport om beslutade
verksamhetsförändringar 2009.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag samt att förvaltningen får i
uppdrag att återkomma till nästa socialnämnd med förslag om att beslut avseende områdesbasering
av personliga assistenter upphävs.
_________

SN § 16

Dnr 2010/20 SN 739

Brukarenkät – redovisning
Socialnämndens beslut
1. Redovisningen av enkäten godkänns.
2. Utfallet av enkäten skall spridas och göras väl känt i organisationen.
3. Resultatet skall ligga till grund för förbättringsarbetet i förvaltningen.
4. Beredningsutskottet får i uppdrag att se över om och hur motsvarande undersökning skall
genomföras i december 2010.
5. Åtgärden skall föras in som ett kontrollmoment i socialnämndens internkontrollplan för 2010.
Ärendet
Socialnämnden har under december 2009 för andra året genomfört en omfattande enkätundersökning
inom vård och omsorg samt verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Syftet med
undersökningen har varit att få en kvalitetsuppfattning från våra kommuninvånare som har insatser i
form av vård och boende. Urvalet har varit samtliga personer med hemtjänst eller boende i särskilt
boende. Dessutom har de som har personlig assistent och de kommuninvånare med
funktionsnedsättningar som bor i gruppboende fått svara på frågor.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen av enkäten. Utfallet av enkäten
skall spridas och göras väl känt i organisationen. Resultatet skall ligga till grund för
förbättringsarbetet i förvaltningen. Vidare uppdras socialförvaltningen att genomföra en
motsvarande undersökning i december 2010.
Åtgärden skall föras in som ett kontrollmoment i socialnämndens internkontrollplan för 2010.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår beredningsutskottet att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 17

Dnr 2010/7 SN 710

Verksamhetsplaner för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Rapporten om verksamhetsplaner för för vård- och omsorgsverksamheten, verksamheten för
personer med funktionsnedsättning samt för individ- och familjeomsorgen inom socialnämndens
verksamhetsområde godkänns.
2. Beslut om verksamhetsplanerna fattas vid socialnämndens sammanträde i mars.
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 inom socialnämndens verksamhetsområde. 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 verksamhetsplanerna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämndens godkänner rapporten om verksamhetsplanerna samt att beslut fattas
vid nästa sammanträde.
_________

SN § 18

Dnr 2010/22 SN 004

Gallring av socialnämndens handlingar
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningens förslag till gallring av personakter SoL inom individ- och
familjeomsorgens verksamhet godkänns.
Ärende
Socialförvaltningen överlämnar gallringslista på handlingar inom individ- och familjeomsorgen, som
skall gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att förslag till gallring av socialnämndens handlingar godkänns.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag. _________

SN § 19

Dnr 2009/114 SN 026

Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende
hemtjänsten söder
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag på svar till Arbetsmiljöverket godkänns.
2. Förvaltningens förslag på svar och rutin delges Arbetsmiljöverket.
3. Kopia på beslutet skall delges berörd personalgrupp och huvudskyddsombud.
Ärende
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av hemvården söder, IMÖ 2008/43410. Inspektionen
har medfört krav på att rätta till de brister som uppmärksammats av Arbetsmiljöverket.
De brister och krav som påpekats avser
– bristande utrymme i badrum
– förflyttningsrutiner för rullstol
– instruktioner via handlingsplan
Berörd enhet har arbetat fram ett förslag till svar på inspektionsmeddelandet. Personal och
skyddsombud har varit delaktiga i att ta fram en handlingsplan.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag, enligt bilagorna IMÖ 2008/43410. Förvaltningens
förslag av bifogade svar och rutin delges Arbetsmiljöverket. Kopia på beslutet skall delges berörd
personalgrupp och huvudskyddsombud.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag. _________

SN § 20

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

Beredningsutskottets protokoll §§ 7-10.

2.

Individutskottets protokoll §§ 12-23.

________

SN § 21

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendet
1.
ECAD Newsletter: Volym 10 no 125 november 2009
2.
ELOF Ekonomiska förening Hallsberg: Projekt Aftonstjärnan
________

