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SN § 40

Dnr 2010/85 SN 730

Kost- och måltidspolicy för särskilda boenden
Socialnämndens beslut
Förvaltningens förslag till kost- och måltidspolicy samt handlingsplan för särskilda
boenden i Hallsbergs kommun antas.
Ärende
Förvaltningen har tagit fram förslag till kost- och måltidspolicy för särskilda boenden
i Hallsbergs kommun. Anne-Ly Höijer, som har varit projektledare för förvaltningens
måltidsprojekt, redogör för policyn.
Syftet med en kost- och måltidspolicy är att alla vårdtagare, som bor på särskilda
boenden i Hallsbergs kommun, skall ha möjlighet att äta god och näringsriktig mat i
en lugn och trivsam miljö samt att få det individanpassade stöd och hjälp vårdtagaren
är i behov av. Riktlinjerna är framtagna för att uppmärksamma risker, att säkerställa
rutiner och förtydliga ansvarsfördelning inom nutrition i Hallsbergs kommuns
särskilda boenden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar kost- och måltidspolicy enligt bifogat
dokument.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag efter
att man gjort några tillägg i handlingsplanen.
_________

SN § 41

Dnr 2010/4 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska rapporten godkänns.
Ärende
Prognosen för individ- och familjeomsorgen har efter april månad försämrats
ytterligare och uppvisar nu ett prognostiserat underskott för 2010 på 5,5 miljoner
kronor. Det är kostnader för ekonomiskt bistånd som står för det största underskottet.
Prognosen för vård och omsorg visar ett underskott på ca 1 miljon kronor medan
enheten för personer med funktionsnedsättning visar -0,5 miljoner kronor för
innevarande år.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 42

Dnr 2010/86 SN 754

Ekonomiskt bistånd – lägesrapport
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärende
Enheten för försörjningsstöd har tagit fram en djupare analys av orsaker, avslag och
omfattning beträffande försörjningsstödet som Håkan Andersson, områdeschef för
individ- och familjeomsorgen, redovisar.
Läget är ansträngt när det gäller försörjningsstöd. För årets första fyra månader har
Hallsbergs kommun betalat ut 3 123 000 kronor i ekonomiskt bistånd jämfört med 1
749 000 kronor för samma period 2008.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att att ställa sig bakom förvaltningens förslag,
som överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 43

Dnr 2010/79 SN 730

Central planering
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner att projekt avseende central planering genomförs i
enlighet med bilagd redovisning.
2. Projektets målsättning skall kompletteras med de tillägg som nämnden föreslår
enligt nedan.
Ärende
Socialnämnden beslutade 2009-12-17 att ge socialförvaltningen i uppdrag att
genomföra vidareutveckling av hemtjänsten. Vidareutvecklingen skall bland annat
syfta till att ge möjlighet till högre sysselsättningsgrader för de anställda och bättre
personalkontinuitet hos de kommuninvånare som får vård och service från
hemtjänsten.
En arbetsgrupp med representanter från hemtjänstgrupperna har bildats.
Arbetsgruppens uppdrag var att se över förutsättningarna för respektive
hemtjänstgrupp och göra dessa mer enhetliga samt undersöka om central planering av
hemtjänsten är en organisationsform som kan passa Hallsbergs kommun.
Arbetsgruppen är, efter att ha genomfört ett flertal studiebesök, enig om att
Hallsbergs kommun bör införa central planering av hemtjänsten, som ett projekt
under ett år, 2010-09-06—2011-09-30. Den centrala planeringen kan bidra till en
effektiv planering av hemvårdsinsatserna. Personalresurser kan tillfälligt flyttas
mellan områdena, vilket leder till minskat vikariebehov. I förlängningen kan detta
innebära högre kompetensnivå inom verksamheterna och ökad kontinuitet hos
brukarna.
Nämnden vill göra följande tillägg till projektets målsättning under punkten ”Mål för
central planering under projekttiden” i projektredovisning 1:
• Ge breddad kompetens
• Ge social utveckling
• Skapa möjlighet att arbeta önskad tjänstgöringsgrad
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner att projekt avseende central
planering genomförs i enlighet med bilagd redovisning.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att att ställa sig bakom förvaltningens förslag,
som överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 44

Dnr 2010/96 SN 709

Diskrimineringsombudsmannens ställningstagande –
information
Socialnämndens beslut
Rapporten om diskrimineringsombudsmannens ställningstagande godkänns.
Ärende
Förvaltningen har begärt att diskrimineringsombudsmannen skall pröva om det är
förenligt med diskrimineringslagen att göra en riskbedömning på alla som bor, eller
flyttar in, på ett gruppboende inom enheten för personer med funktionsnedsättning.
Diskrimineringsombudsmannen svarar att man inte kommer att pröva frågan.
Myndigheten prövar endast det som har inträffat och inte ger förhandsbesked eller
prövar i förebyggande syfte.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
__________

SN § 45

Dnr 2010/49 SN 026

Svar till Arbetsmiljöverket – komplettering
IMÖ 2010/2327, IMÖ 2010/2335, IMÖ 2010/2338, IMÖ 2010/3199
Socialnämndens beslut
Förvaltningens förslag till svar till Arbetsmiljöverket godkänns.
Ärende
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion av gruppboenden inom verksamheten
för personer med funktionsnedsättning. Arbetsmiljöverket vill ha svar på vad som
gjorts med anledning av de brister och krav som redovisats.
Förvaltningen presenterar nu svar på frågorna om riskbedömning av arbete med/hos
respektive boende i gruppboendena samt riskbedömning i samband med ny person
till gruppboendet eller vid ändringar i verksamheten. Frågan som rör
personalutrymmen vid gruppboendena Kastanjegatan 1 och 3 är besvarad tidigare,
SN § 24/2010.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att förslag till svar till Arbetsmiljöverket godkänns.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 46

Dnr 2009/114 SN 026

Information om avslutat ärende
IMÖ 2008/16103, IMÖ 2008/16759, IMÖ 2008/17103
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärende
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion inom ett rikstäckande projekt under
2008 beträffande hemtjänst, hemvård och personliga assistenter. Under inspektionen
blev nattpatrullerna i Hallsberg samt hemtjänst Söder föremål för granskning.
Socialnämnden har meddelat de förbättringsåtgärder som vidtagits enligt de brister
som angetts. Mot bakgrund av de svar socialnämnden lämnat avskriver nu
Arbetsmiljöverket ärendet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att rapporten godkänns.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att att ställa sig bakom förvaltningens förslag,
vilket överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 47

Dnr 2010/74 SN 007

Revisionsrapport – hantering av styrning och ledning i
kommunstyrelseperspektiv
Socialnämndens beslut
Revisionsrapporten behandlas vid socialnämndens nästa sammanträde den 16 juni
2010, varför förvaltningen ber revisorerna om uppskov med svaret.
Ärende
Revisorerna har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers uppdraget att genomföra
en kartläggning hur styrning och ledning fungerar i kommunen.
Efter avslutad granskning och information till styrelsen och nämnderna önskar
revisorerna få del av nämndens uppfattning om rapportens slutsatser och hur
kommunens styrning och ledning fungerar. Revisorerna önskar svar på rapporten
senast den 1 juni 2010.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att ärendet behandlas på nästa socialnämnd och att förvaltningen
ber om uppskov med svaret till revisorerna.
__________

SN § 48

Anmälan av delegation
1. Beredningsutskottets protokoll §§ 25-31
2. Individutskottets protokoll §§ 62-79, 80-81
3. Kommunala pensionärsrådets protokoll §§ 1-4
Tjänstemannabeslut
4. Dnr 2010/10 SN 739
Beslut ersättning för försvunna kläder
________

SN § 49

Meddelanden
1.

ECAD Newsletter volym 10, nr 125 mars 2010

2.

Stiftelsen Björstorpshemmets Minnesfond: Årsredovisning för
räkenskapsåret 2009

3.

Stiftelsen för Gamla och vårdbehövande inom Hallsbergs socken:
Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

4.

Socialstyrelsen: Beslut av 2010-04-10 angående ansökan om ändrat
åldersintervall i befintligt tillstånd avseende enskild verksamhet enligt
socialtjänstlagen (SoL), vid verksamhet HVB-hemmet Skäbo, Hallsbergs
kommun

5.

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen: Arbetsmiljörapport för kvartal 1,
2010

6.

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen: Kvartalsrapport SoL och LSS – Ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL
samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS kvartal 4, 2009,
och kvartal 1, 2010

7.

Hallsbergs kommun, Tillsynsenheten Sydnärke: Rapporter efter
tillsyn enligt alkohollagens 8 kap 1 §

8.

Hallsbergs kommun, Tillsynsenheten Sydnärke: Tillståndsbevis för
Vretstorps Folkets Park

Cirkulär – Sveriges kommuner och landsting
9.

Vårpropositionen för år 2010

10. Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
________
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