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2010-08-25
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-14.20

Beslutande

Inga-Britt Ritzman (s)
Siw Lunander (s)
Kjell Rapp (s)
Conny Larsson (s)
Roland Johansson (s)
Inga-Lill Thim (s)
Krister Eklund (s)
Tryggve Thyresson (v)
Mattias Nordenflycht Bjurenholt (m)
Östen Karlsson (c)
Solveig Eriksson (c)
Ingrid Grahn (fp)
Peter Tillman (v)

Övriga deltagande

Jan-Åke Ahlin
Lizanne Byström
Ann Lagerlöf

Utses att justera

Inga-Lill Thim

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2010-08-31

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

62-67, 69-71

Ann Lagerlöf
Ordförande
Inga-Britt Ritzman
Justerare
Inga-Lill Thim

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-08-25

Datum för
anslagsuppsättande

2010-08-31

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Ann Lagerlöf

Utdragsbestyrkande

2010-09-22

SN § 62

Ekonomisk rapport
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska rapporten godkänns.
Ärende
Förvaltningen lämnar en rapport om socialnämndens ekonomiska läge samt en
prognos över årets förväntade utfall.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att godkänna rapporten.
_________

SN § 63

Dnr 2009/156 SN 041

Lönebudget 2011 - antaganden
Socialnämndens beslut
Förvaltningens förslag till antaganden lönebudget 2011 godkänns.
Ärende
Socialförvaltningen redovisar förslag till antaganden för lönebudget 2011.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till
antaganden lönebudget 2011.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 64

Dnr 2010/126 SN 002

Förändrad delegation
Socialnämndens beslut
1. Individutskottet får i uppdrag att fatta beslut inom följande ansvarsområden: Plats i särskilt boende med eget kontrakt.
- Hemtjänstinsatser som överstiger 65 timmar per månad.
Särskilda rutiner skall tas fram av förvaltningen för tillfälliga beslut, som fortsatt kan
fattas av tjänstemän, vid exempelvis vårdplaneringar.
2. Socialnämnden återkallar därmed delegationen från ansvariga tjänstemän för
beslut om plats i särskilt boende med eget kontrakt samt för beslut om
hemtjänstinsatser överstigande 65 timmar per månad.
3. Ändringarna skall föras in i delegationsordningen och gäller från och med den 1
november 2010.
Ärende
Diskussioner har förts huruvida socialnämnden skall fatta beslut inom vård och
omsorg, som är av större kostnadsgenererande karaktär, på samma sätt som sker för
individ- och familjeomsorgen samt LSS-verksamheten. Viktigt är dock att bibehålla
rättssäkerheten och att inte öka handläggningstiden.
Utredningarna skall göras av ansvariga tjänstemän och därefter presenteras för
individutskottet. I de fall ett utskott inte kan inväntas kommer ordförandebeslut att
kunna tillämpas.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att uppdra till individutskottet att fatta beslut inom
följande nya ansvarsområden:
1. Plats i särskilt boende med eget kontrakt.
2. Hemtjänstinsatser som överstiger 65 timmar per månad.
På socialnämndens sammanträde föreslår förvaltningschefen följande komplettering:
"Särskilda rutiner ska tas fram av förvaltningen för tillfälliga beslut, som fortsatt kan
fattas av tjänstemän, vid exempelvis vårdplaneringar".
Socialnämnden återkallar därmed delegationen från ansvariga tjänstemän för beslut
om plats i särskilt boende med eget kontrakt samt för beslut om hemtjänstinsatser
överstigande 65 timmar per månad. Ändringarna skall föras in i delegationsordningen
och gäller från 2010-10-01.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 65

Dnr 2010/125 SN 735

Demenscentrum för Hallsbergs kommun
Socialnämndens beslut
1. Socialchefen får i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp.
2. Arbetsgruppen skall återkomma till socialnämnden under oktober 2010 med
förslag på hur Hallsbergs kommun kan hantera demensfrågorna på ett mer samlat
sätt.
Ärende
Antalet personer med demenssjukdomar ökar och alltfler vårdas i hemmet med långt
framskridna prognoser. Insatserna för de dementa torde enligt den evidens som idag
föreligger behöva ökas en hel del, inte minst beträffande stöd till anhöriga, men även
genom utveckling av dagverksamheter och boendeformer.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås uppdra till socialchefen att tillsätta en bred arbetsgrupp, som
får i uppdrag att återkomma till socialnämnden under oktober med förslag på hur
Hallsbergs kommun kan hantera demensfrågorna på ett mer samlat sätt.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 66

Dnr 2010/129 SN 730

Fotografering
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningens förslag till rutiner för fotografering av personer på särskilda
boenden godkänns.
Ärende
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering
(MAR) har tagit fram en rutin för fotografering av personer som bor på
kommunens särskilda boenden. Detta för att underlätta identifiering av personer som
avviker från boendet. Patientansvarig sjuksköterska gör bedömningen vilka personer
som kan vara aktuella för fotografering. Godkännande av fotografering inhämtas från
den boende i de fall det går. I annat fall kontaktas anhörig eller god man för
godkännande.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår nämnden godkänna rutiner för fotografering enligt
bilagda dokument.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 67

Dnr 2010/131 SN 735

Rapport om Sköllergården
Socialnämndens beslut
Rapporten om Sköllergården godkänns.
Ärende
Det finns i östra delen av kommunen ett tiotal personer som önskar en mindre
lägenhet på eller i närheten av Sköllergården. På Sköllergården finns två lägenheter i
anslutning till dagverksamheten, som går att använda som servicelägenheter. I en av
lägenheterna måste ett träningskök ersättas med ett trinettkök. Den andra lägenheter
kräver ingen anpassning. Då hyra kommer att tas ut av de boende kommer ingen
nettokostnad att uppstå. De som flyttar in i lägenheterna får sina insatser via
hemtjänstens försorg.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 69

Dnr 2010/127 SN 741

Inventering av behov inom kommunal psykiatri
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tillstyrker inventeringsprojekt inom kommunal psykiatri.
Ärende
Under hösten 2009 gjorde Länsstyrelsen en tillsyn av nämndens verksamhet för
kommunal psykiatri. I samband med granskningen påpekade Länsstyrelsen att
förvaltningen inte skaffat sig tillräcklig kännedom om behoven av insatser för
målgruppen. Förvaltningen bör göra en ny inventering för att få en bättre kunskap om
målgruppens behov och storlek.
Förvaltningen har fått medel från Socialstyrelsen för att i första hand kunna utföra det
ökade ansvaret för "Tvång i öppen vård". Del av dessa medel kan användas till denna
inventering. Beräknad kostnad är 90 000 kronor och projektet beräknas pågå under
tiden 2010-09-01--2010-12-31.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden tillstyrker ovanstående
inventeringsprojekt.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 70

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 41-47

2.

Individutskottets protokoll §§ 108-126, 127-135

3.

Protokoll gårdsråd vid dagcentralen Åsen 100208, 100426 samt 100511

4.

Protokoll gårdsråd Väster 100604

Tjänstemannabeslut
5.

Dnr 2010/10 SN 739
Beslut ersättning för försvunna kläder

6.

Dnr 2010/43 SN 702
Tillsynsrapport; tillsyn av alkoholservering vid Restaurang Nytorget

7.

Dnr 2010/132 SN 022
Delegation att besluta i ekonomiärenden inom IFO:s
verksamhetsområden

8.

Dnr 2010/123 SN 022
Beslut om förordnande som socialchef från och med 2010-07-19 till och
med 2010-08-15
________

SN § 71

Meddelanden
1.

Hallsbergs kommun, Centrala arbetsmiljökommittén: Sammanträdesprotokoll av 2010-05-27

2.

Länsstyrelsen Örebro län: Information av 2010-06-21 angående Länsstyrelsen
gör kommunbesök

3.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Skrivelse av 2010-06-21
angående Peppar peppar - så minskar vi olyckor bland seniorer.

4.

Barnombudsmannen: Skrivelse av 2010-06-29 angående Unga direkt - vi
låter barn och unga i den sociala barnavården komma till tals

5.

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen: Kvartalsrapport SoL och LSS
kvartal 2, 2010 angående Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6 f § samt beslut enligt 9 §och rapportering enligt
29 f-g §§ LSS (dnr 2010/83 SN 709)

6.

ECAD Newsletter volym 4 nr 129, volym 5 nr 130 samt volym 6 nr 131

________

