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Plats och tid
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Gunnel Hedström (s)
Lars Bohman (s)
Magnus Andersson (s)
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Tryggve Thyresson (v)
Mattias Nordenflycht Bjurenholt (m)
Solveig Eriksson (c)
Ingrid Grahn (fp)

Övriga deltagande

Jan-Åke Ahlin
Lizanne Byström, §§ 50-54
Inger Karlsson

Utses att justera

Magnus Andersson

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2010-06-21

Underskrifter

Elisabeth Bouvin Sandberg, § 50
Kurre Granberg, § 51

Sekreterare

Paragrafer

50-61

Inger Karlsson
Ordförande
Inga-Britt Ritzman
Justerare
Magnus Andersson

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-06-16

Datum för
anslagsuppsättande

2010-06-22

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Inger Karlsson

Utdragsbestyrkande

2010-07-14

SN § 50

Dnr 2010/113 SN 704

Utvecklingen av sjukfrånvaron
Socialnämndens beslut
Rapporten om utvecklingen av sjukfrånvaron godkänns.
Ärende
Socialnämnden har efterfrågat redovisning över förvaltningens sjukfrånvaro. Personalhandläggare
Elisabeth Bouvin Sandberg redovisar aktuellt läge vid
socialnämndens sammanträde.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 51

Dnr 2010/76 SN 702

Ansökan om permanent serveringstillstånd
Socialnämndens beslut
1. Marangi Özer, 660220-3652, beviljas serveringstillstånd enligt alkohollagen 7 kap 7 § enligt
ansökan.
2. Serveringstiderna bestäms till kl 11.00 – 01.00 söndag till torsdag samt
kl 11.00 – 02.00 fredag och lördag.
Ärende
Marangi Özer, 660220-3652, med enskild firma, avser att ta över Magis
Restaurang i Hallsberg, före detta Nya Centralen, och ansöker om permanent serveringstillstånd för
servering av starköl, vin och spritdrycker. Sökande ämnar bedriva lunchservering och á la carte mm.
Serveringstiderna har angivits från kl 11.00 till kl 01.00 söndag – torsdag samt kl 11.00 – 02.00
fredag och lördag. Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har bedrivits i många år i
lokalerna.
Marangi Özer bedöms vara lämplig att beviljas serveringstillstånd enligt alkohollagen 7 kap 7 §. Det
finns ingen anledning att begränsa restaurangens serveringstider, varför de bör kunna fastställas
enligt ansökan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden meddelar Marangi Özer, 660220-3652,
serveringstillstånd enligt ansökan samt att serveringstiderna bestäms till kl 11.00 – 01.00 söndag
till torsdag samt kl 11.00 – 02.00 fredag och lördag.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
__________

Paragrafen justeras omedelbart.

SN § 52

Dnr 2009/36 SN 041

Socialnämndens driftbudget 2010 –
Förslag till budgetbegrepp, konteringsbudget, anslagsbindning samt
principer för ändring av konteringsbudget
Socialnämndens beslut
1. Konteringsbudget för 2010 fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Anslagsbindning för 2010 fastställs enligt förvaltningens förslag.
3. Förvaltningens förslag till principer för ändring av konteringsbudget
godkänns.
Ärende
Förvaltningen lämnar förslag till budgetbegrepp, konteringsbudget, anslagsbindning samt principer
för ändring av konteringsbudget för 2010 års driftbudget.
I driftbudget ingår socialnämndens löpande intäkter och kostnader. De budgetbegrepp som
förekommer är:
- Fullmäktigebudget – av kommunfullmäktige fastställt budgetanslag för nämnden.
- Nämndbudget – av socialnämnden fastställda belopp inom konteringsbudget och
anslagsbindning.
- Konteringsbudget – av socialnämnden fastställda nettobelopp per identitet.
- Anslagsbindning – av socialnämnden fastställda belopp eller summerade belopp, som endast kan
ändras genom nämndbeslut.
Områdeschefen delegeras rätten att fatta beslut om omdisponeringar av konteringsbudget inom sin
anslagbindning, om inte ändringarna är av principiell betydelse och/eller är av större omfattning. I
dessa fall ankommer det på socialnämnden att besluta om ändring av konteringsbudgeten.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att konteringsbudget och anslagsbindning för 2010 fastställs enligt
förvaltningens förslag samt att förslag till principer för ändring av konteringsbudget godkänns.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 53

Dnr 2010/4 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska rapporten för socialnämnden godkänns.
Ärende
Förvaltningen lämnar en rapport om nämndens ekonomiska läge efter maj
månad. Prognosen för socialnämndens verksamheter 2010 visar ett överskott
på 225 tkr för vård och omsorg och 15 tkr för enheten för personer med funktionsnedsättning.
Individ- och familjeomsorgen visar däremot ett underskott på 6 305 tkr, där kostnaderna för
ekonomiskt bistånd står för den största delen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 54

Dnr 2010/111 SN 042

Uppföljningsrapport av verksamhet och ekonomi maj 2010
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns.
Ärende
Verksamhet vård och omsorg: Efterfrågan på insatser för demenssjuka är fortfarande stor, både vad
gäller boende och daglig verksamhet. Hemtjänsten visar på ett oförändrat antal brukare men ökande
vårdbehov. Central planering av hemtjänstpersonalens arbete håller på att införas.
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning: Inflyttning har skett på Regnbågens
gruppboende. Planering pågår för att samla den dagliga verksamheten på Träffen. Allt fler brukare
med personlig assistans väljer privata utförare, vilket innebär förändringar för de personliga
assistenter.
Verksamhet individ- och familjeomsorg: Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är fortfarande mycket
höga. Placeringar av barn och unga är mycket kostsamma och det handlar ofta om långa
placeringstider.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att godkänna informationen, vilket överensstämmer med
beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 55

Dnr 2010/112 SN 743

Ombyggnad av Träffen till daglig verksamhet
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärende
Förvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att samlokalisera den dagliga verksamheten inom
enheten för personer med funktionsnedsättning i koncernens lokaler. Ett förslag har tagits fram som
visar hur den dagliga verksamheten kan bedrivas på Träffen. Redan idag har förvaltningen ett
hyreskontrakt på delar av lokalen, då den verksamhet som tidigare var förlagd till Bållby har flyttat
till Träffen. Genom att samordna verksamheter och samverka lokalmässigt kan man krympa
lokalbehovet för verksamheterna.
Efter en sammanvägd bedömning från miljö- och teknikförvaltningen kommer kommunstyrelsen att
ställas inför förslaget att köpa Träffen av Hallbo. Det innebär att den framtida hyresvärden för
socialförvaltningen blir Hallsbergs kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 56

Dnr 2010/103 SN 735

Svar med anledning av föreläggande
Socialnämndens beslut
Förvaltningens svar till Nerikes Brandkår godkänns.
Ärende
Nerikes Brandkår har vid ett inspektionsbesök på Kullängens vårdboende
2010-03-08 konstaterat att det finns flera brister att åtgärda. Somliga brister kräver mycket
omfattande åtgärder. Förvaltningen presenterar här sitt svar till brandmyndigheten, där det framgår
att allt brännbart material och blockerande föremål skall avlägsnas samt att Landstingsfastigheter,
som är hyresvärd, har påbörjat en utredning i frågan.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens svar till Nerikes Brandkår, vilket är
beredningsutskottets förslag till beslut.
Tryggve Thyresson (v) föreslår socialnämnden att avvakta med sitt svar och att överklaga
brandmyndighetens beslut, trots att tiden för överklagande har gått ut. Detta med hänvisning till att
föreläggandet ej kommit kommunen tillhanda i tid utan först gått till hyresvärden.
Beslutsgång
Ordförandes förslag och Thyressons (v) förslag ställs mot varandra och nämnden finner att
ordförandes förslag till svar antas.
Tryggve Thyresson (v) reserverar sig mot nämndens beslut.
_________

SN § 57

Dnr 2009/96 SN 047

Stimulansmedel 3 år 2008-2009, projektrapport
Socialnämndens beslut
Projektrapporten för stimulansmedel 3, daterad 2010-05-20, godkänns.
Ärende
Rapporten avseende stimulansmedel 3 redovisar projekten Socialt innehåll, Måltid samt
Rehabilitering. Dessa är en fortsättning och utveckling av de projekt som startade år 2007.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås anta bifogad rapport daterad 2010-05-20.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 58

Dnr 2010/74 SN 007

Revisionsrapport – hantering av styrning och ledning i
kommunstyrelseperspektiv
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar förvaltningens svar till revisorerna som sitt.
Ärende
Revisorerna har gett Komrev inom PrecewaterhouseCoopers 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.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att Socialnämnden antar förvaltningens svar till revisorerna som sitt.
__________

SN § 59

Dnr 2010/115 SN 739

Rapport från studiebesök
Socialnämndens beslut
Rapporten från studiebesök godkänns.
Ärende
Beredningsutskottet har tillsammans med ledningsgruppen besökt äldreboendet Distansgatan 7 i
Borås, som är känt för sitt fina sätt att bemöta boende och besökare. Dessutom har ett besök
genomförts i Höörs kommun, som ligger i framkant när det gäller att arbeta med kvalitetsfrågor
inom socialnämndens områden.
Vid socialnämndens sammanträde ges en kort muntlig rapport från besöken av deltagarna.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår beredningsutskottet att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 60

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 32-40

2.

Individutskottets protokoll §§ 82-107

3.

Kommunala pensionärsrådets protokoll §§ 5-9

4.

Kommunala handikapprådet/Omsorgsrådets protokoll §§ 1-6, 7-14

5.

Minnesanteckningar från Gårdsråd Norr 2010-05-07

Tjänstemannabeslut
6.

Dnr 2010/10 SN 739
Beslut ersättning för försvunna kläder

7.

Dnr 2010/10 SN 739
Beslut om ersättning för förstörda glasögon

8

Dnr 2010/77 SN 702
Tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Vretstorps Folkets Park

9.

Dnr 2010/90 SN 702
Tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Pålsboda Folkets Park
________

SN § 61

Meddelanden
1.

ECAD Newsletter volym 3, nr 128 april 2010

2.

Regionförbundet Örebro: Riktlinjer vid läkemedelsassisterad rehabilitering vid
opiatberoende

3.

Socialstyrelsen: Information av om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser
inom vård och omsorg om äldre personer
Dnr 2010/81 SN 739

4.

Hallsbergs kommun, centrala arbetsmiljökommittén: Sammanträdes-protokoll av 2010-0210

5.

Hallsbergs kommun, Kommunfullmäktige: Sammanträdesprotokoll av 2010-05-10 KF §
39: Avsägelse av uppdrag, Maria Grefalk (MP)

Socialstyrelsens Meddelandeblad
6.
Upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder
________
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