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SN § 72

Dnr 2009/172 SN 709

Återrapportering av den interna kontrollen år 2010
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för första halvåret år
2010 godkänns.
2. Förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under
första halvåret år 2010 godkänns.
3. Uppföljningen av den interna kontrollen överlämnas till kommunstyrelsen,
i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och
verksamhet, samt till kommunens revisorer.
Ärende
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.
I reglementet finns även 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 för första halvåret år 2010, att godkänna
förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under
första halvåret år 2010 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 socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag med
tillägget att även överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till kommunens
revisorer, vilket överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 73

Dnr 2009/156 SN 041

Socialnämndens förslag till budget för år 2011 samt plan för
åren 2012 och 2013
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till budget för år 2011 och plan för åren 2012 och 2013
antas.
2. Till investeringsbudgeten för arbetstekniska hjälpmedel, inventarier och data
äskas 1 080 tkr för år 2011.
3. Förslag till budget för år 2011 samt plan för åren 2012 och 2013 överlämnas till
kommunstyrelsen.
Ärende
Budgetförslag för 2011 samt plan för åren 2012 och 2013 har utarbetats av
förvaltningen. I budgetförslaget ingår även förslag till driftbudget för år 2011 och
plan för åren 2012 och 2013 samt förslag till investeringsbudget 2011.
De politiska grupperna har arbetat fram nya effektmål utifrån kommunens nya
inriktningsmål. Målen ingår i nämndens budgetdokument.
Sammanträdet ajourneras kl 14.45-15.00. Förhandlingarna återupptas kl.15.00.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar förvaltningens förslag till budget för
år 2011 och plan för åren 2012 och 2013. Till investeringsbudgeten för
arbetstekniska hjälpmedel, inventarier och data äskas 1 080 tkr för år 2011. Förslag
till budget för år 2011 samt plan för åren 2012 och 2013 överlämnas till
kommunstyrelsen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 74

Dnr 2009/156 SN 041

Plan för inventarier och IT-stöd
Socialnämndens beslut
1. Föreslagen plan för anskaffande av inventarier och IT-stöd godkänns.
2. Föreslagen plan för anskaffande av inventarier och IT-stöd överlämnas till
kommunkansliet, som en del av budgethandlingarna.
Ärende
Socialnämnden har tidigare år erhållit medel på två investeringsanslag, varav ett gällt
anskaffande av inventarier och IT-stöd. I bilagt dokument redogör socialnämnden för
hur planen för anskaffande av inventarier och IT-stöd ser ut de kommande tre åren.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna föreslagen plan för anskaffande
av inventarier och IT-stöd samt att överlämna denna till kommunkansliet som en del
av budgethandlingarna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 75

Dnr 2009/156 SN 041

Plan för anskaffande av arbetstekniska hjälpmedel
Socialnämndens beslut
1. Föreslagen plan för anskaffande av arbetstekniska hjälpmedel godkänns.
2. Föreslagen plan för anskaffande av arbetstekniska hjälpmedel överlämnas till
kommunkansliet, som en del av budgethandlingarna.
Ärende
Socialnämnden har tidigare år erhållit medel på två investeringsanslag, varav ett gällt
anskaffande av arbetstekniska hjälpmedel. I bilagt dokument redogör socialnämnden
för hur planen för anskaffande av arbetstekniska hjälpmedel ser ut de kommande tre
åren.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna föreslagen plan för anskaffande
av arbetstekniska hjälpmedel samt att överlämna denna till kommunkansliet som en
del av budgethandlingarna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 76

Dnr 2010/120 SN 007

Kvalitetsutvärderingar
Socialnämndens beslut
1. Följande kvalitetsutvärderingar delges kommunens revisorer: Brukarenkäter
2009, utdrag från öppna jämförelser, äldreguiden, nöjd kundindex samt utdrag ur
kvalitetsnyckeltal.
2. Förvaltningen får i uppdrag att ombesörja att revisorerna erhåller angivna
kvalitetsutvärderingar snarast.
Ärende
Hallsbergs kommuns revisorer har begärt att fortlöpande erhålla
kvalitetsutvärderingar från respektive nämnd. Socialnämnden har genom en
påminnelse daterad 2010-06-17 åter uppmärksammats på frågan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att delge kommunens revisorer
följande kvalitetsutvärderingar:
• Brukarenkäter 2009
• Utdrag från öppna jämförelser
• Äldreguiden
• Nöjd kundindex
• Utdrag ur kvalitetsnyckeltal
Socialnämnden ger vidare förvaltningen i uppdrag att ombesörja att revisorerna
erhåller angivna kvalitetsutvärderingar snarast.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.
_________

