SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2010-03-18
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50
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Håkan Andersson
Patrik Germer, § 22
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Karin Brage, § 25
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Datum för
anslagsuppsättande

2010-03-29

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg
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Inger Karlsson
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2010-04-20
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SN § 22

Dnr 2010/61 SN 702

Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning
för alkoholhandläggaren
Socialnämndens beslut
Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för år 2009 för
alkoholhandläggaren läggs till handlingarna.
Ärende
Tillståndshandläggare Patrik Germer redovisar verksamheten för alkoholhandläggaren och vissa
verksamhetsförändringar samt nyckeltal avseende verksamhetsåret 2009.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden lägger verksamhetsbeskrivning och ekonomisk
redovisning för år 2009 för alkoholhandläggaren till handlingarna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 23

Dnr 2010/4 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska rapporten för socialnämnden godkänns.
Ärende
Förvaltningen lämnar en rapport om nämndens ekonomiska läge efter februari månad.
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 § 24

Dnr 2010/49 SN 026

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende gruppboenden
– förslag på svar
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag på svar till Arbetsmiljöverket godkänns.
2. Kopia på beslutet skall delges arbetsmiljöverket, berörd personalgrupp och huvudskyddsombud.
Ärende
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av gruppboenden inom verksamheten för personer
med funktionsnedsättningar.
Socialnämnden skall före den 2010-03-30 lämna svar beträffande riskbedömning i samband med att
en ny person som flyttat till gruppboende Kastanjegatan eller vid ändringar i verksamheten.
Dessutom skall generella punkter gällande samtliga gruppboenden samt synpunkter beträffande
personalutrymmen på Kastanjegatan 1 och 5 besvaras senast 2010-04-30.
Berörd enhet arbetar för närvarande på ett svar på inspektionsmeddelandet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens förslag på svar till
Arbetsmiljöverket. Kopia på beslutet skall delges arbetsmiljöverket, berörd personalgrupp
och huvudskyddsombud.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 25

Dnr 2010/67 SN 738

Arbetsterapeuternas roll i den kommunala vården och omsorgen
Beredningsutskottets förslag till socialnämnden
Förvaltningens föredragning godkänns.
Ärende
Socialnämnden har beslutat att hemrehabilitering och palliativ vård är prioriterade områden.
Dessutom är de klara utvecklingsområden inom nämndens verksamhetsområden.
Arbetsterapeuterna Agnetha Jonsson och Karin Brage deltar vid socialnämndens sammanträde 201003-18. De redogör för hur arbetsterapeuterna bidrar till ett gott omhändertagande av de som behöver
vårdas i hemmet eller får sin vård och omsorg på särskilda boenden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens föredragningen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 26

Dnr 2009/197 SN 750

Kommunernas rutiner då barn blir föremål för avhysning
Socialnämndens beslut
Rapporten om kommunernas rutiner då barn blir föremål för avhysning
godkänns.
Ärende
Länsstyrelsen i Örebro län har uppmärksammat Kronofogdemyndighetens redovisning som avser
barn som blivit avhysta i Örebro län under 2008 och 2009. Trenden i landet är att antalet
avhysningar då barn blir föremål för avhysning minskar. Till skillnad från landet i övrigt ökar antalet
ärenden i Örebro län.
Områdeschef Håkan Andersson redogör för länsstyrelsens rapport.
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 § 27

Dnr 2010/23 SN 753

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för
fältassistenterna
Socialnämndens beslut
Verksamhetsberättelse avseende 2009 samt verksamhetsplan avseende 2010 för
fältassistenterna godkänns.
Ärende
Den 5 oktober 2009 anställdes Jakob Enlöf och Josefine Dimberg som fältassistenter i Hallsbergs
kommun. Organisatoriskt tillhör fältassistenterna socialtjänstens individ- och familjeomsorg (barnoch familjegruppen). Verksamheten utgår geografiskt från Västra Storgatan 6-8, Hallsberg.
Individ- och familjeomsorgsenheten har tagit fram en verksamhetsplan för 2010. Dessutom finns en
verksamhetsberättelse för 2009 framtagen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner verksamhetsplan för 2010 samt
verksamhetsberättelsen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 28

Dnr 2010/7 SN 710

Verksamhetsplaner för socialnämnden
Socialnämndens beslut
Verksamhetsplanerna för för vård- och omsorgsverksamheten, verksamheten för personer med
funktionsnedsättning samt för individ- och familjeomsorgen inom socialnämndens
verksamhetsområde 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 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 nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 29

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

Beredningsutskottets protokoll §§ 11-18

2.

Individutskottets protokoll §§ 24-41

3.

Taxe- och avgiftsnämndens för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund
protokoll §§ 1-3

4.

Protokoll från Gårdsråd Knuten 100122

5.
Protokoll Gårdsråd Väster 100219
________

SN § 30

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendet
1.

Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro: Riktlinjer för stöd till anhöriga i Örebro län

2.

Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro: Ramavtal om läkarmedverkan

3.

ECAD Newsletter: Volym 1 No 126, februari 2010

4.

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen: Skrivelse av 2010-03-01 till
diskrimineringsombudsmannen angående begäran om prövning av laglighet.
Dnr 2010/49 SN 026

5.

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen: Skrivelse av 2010-03-01 till Arbetsmiljöverket
angående begäran om anstånd. Dnr 2010/49 SN 026

6.

Arbetsmiljöverket: Skrivelse av 2010-03-09 angående förlängning av svarsdatum. Dnr 2010/49
SN 026

Cirkulär – Sveriges kommuner och landsting
7.

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads-överflyttningar mm
för år 2010

09:78

8.

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2010

09:79

9.

Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt
LSS för år 2010
________

09:80

