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SN § 77

Dnr 2010/84 SN 759

Besök av Örebro mansmottagning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för rapporten.
Ärende
Örebro Mansmottagning startade hösten 2009. Syftet är att erbjuda behandling för
män som utövar våld i nära relationer. De ser sig som ett komplement till och en
resurs för socialtjänsten, som har det övergripande ansvaret för dessa frågor.
Kersti Freed Klevmar och Sven-Åke Johansson presenterar verksamheten för
socialnämnden. De påpekar att de gärna vill ha ett samarbete med länets kommuner.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden tackar för presentationen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 78

Dnr 2010/4 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska rapporten godkänns.
Ärende
Förvaltningen lämnar en ekonomisk rapport. Prognosen visar ett något försämrat
resultat jämfört med delårsrapportens prognos. Det är individ- och familjeomsorgen
samt enheten för personer med funktionsnedsättning som överskrider budget medan
vård och omsorg ligger inom ram.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 79

Dnr 2010/136 SN 753

Bidrag till verksamheten Kvinnohuset i Örebro
Socialnämndens beslut
Bidrag skall utgå till Kvinnohuset i Örebro för år 2011 med 2 kronor per
kommuninvånare i Hallsbergs kommun.
Ärende
Kvinnohuset i Örebro har inkommit med ansökan om bidrag för år 2011.
Socialnämnden i Hallsberg har under de senaste åren beviljat Kvinnohuset bidrag om
2 kronor per kommuninvånare i Hallsbergs kommun. Utöver det sökta bidraget
ersätts idag Kvinnohuset för varje vistelsedygn. Nivåerna understiger kraftigt de
vårddygnskostnader som institutionsplaceringar för med sig.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att bidrag skall utgå till
Kvinnohuset i Örebro för år 2011 med 2 kronor per kommuninvånare i Hallsbergs
kommun.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 80

Dnr 2010/137 SN 730

Riktlinjer för suicidprevention inom kommunal vård och
omsorg i Örebro län
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningschefen får i uppdrag att redigera dokumentet Riktlinjer för
suicidprevention inom kommunal vård och omsorg.
2. Riktlinjer för suicidprevention inom den kommunala vården och omsorgerna
antas för socialnämndens verksamhetsområden.
3. Förvaltningen får i uppdrag att föra ut erforderlig kunskap om riktlinjerna i
verksamheten.
Ärende
Förslag till riktlinjer för suicidprevention har tagits fram av en arbetsgrupp bestående
av medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i Örebro län. Ansvarig för
arbetsgruppen har varit Regionförbundet i Örebro län. Som grund har gruppen använt
sig av landstingets vårdprogram för suicidnära patienter.
Det är enligt riktlinjerna viktigt att ansvaret för att implementera riktlinjerna förs ut
till ansvariga enhetschefer i verksamheterna.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att för sina verksamhetsområden
anta riktlinjer för suicidprevention inom den kommunala vården och omsorgen.
Förvaltningen får vidare i uppdrag att föra ut erforderlig kunskap om riktlinjerna i
verksamheten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut. Ordförande föreslår
även att förvaltningschefen får i uppdrag att redigera dokumentet.
_________

SN § 81

Dnr 2010/76 SN 702

Kompletterande utredning angående serveringstillstånd
Socialnämndens beslut
Enligt alkohollagens 7 kap 5 § skall två ordningsvakter finnas på serveringsstället
under lördagar från kl 22.00 och fram till stängning.
Ärende
Socialnämnden beviljade Marangi Özer serveringstillstånd för Magis restaurang
2010-06-16. Serveringstiden beslutades till kl 11.00-01.00 söndag till torsdag samt kl
11.00-02.00 fredag och lördag. En senare serveringstid innebär att risken för
alkoholpolitiska olägenheter i fråga om ordning och nykterhet ökar, varför villkor om
ordningsvakter bör kopplas till serveringstillståndet. Kommunen ges i alkohollagens
7 kap 5 § möjlighet att ställa villkor för att motverka skadeverkningar av
alkoholpolitisk karaktär.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden meddelar villkor enligt alkohollagens 7 kap
5 § att två ordningsvakter skall finnas på serveringsstället under lördagar från kl
22.00 fram till stängning.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 82

Dnr 2010/138 SN 702

Riktlinjer för tillsynen/kontrollen av receptfria
läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta
aktuella riktlinjer och avgifter avseende kommunens kontroll av handel med
receptfria läkemedel.
Ärende
Den 1 november 2009 trädde en ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel i
kraft. Samtidigt har lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel
upphävts. Nikotinläkemedel regleras nu i den nya lagen och inryms i begreppet vissa
receptfria läkemedel.
Sydnärkegruppen har antagit ett förslag till, för Sydnärkekommunerna gemensamma,
riktlinjer och avgiftsuttag av den som saluför receptfria läkemedel.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att anta aktuella riktlinjer och avgifter avseende
kommunens kontroll av handel med receptfria läkemedel.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 83

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 48-52, 53-57

2.

Individutskottets protokoll §§ 135-151

Tjänstemannabeslut
3.
4.

Dnr 2010/76 SN 702
Tillsynsrapport; tillsyn av alkoholservering

Dnr 2010/77 SN 702
Tillståndsbevis för tillfällig alkoholservering
________

SN § 84

Meddelanden
1.

Socialstyrelsen: Beslut av 2010-08-20 angående uppföljning av
verksamhetstillsyn av kommunens insatser för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Dnr 9.1-22966/2010 (2009/46 SN 741)
________

SN § 85

Övriga frågor
Den 8 och 9 december kl 18.00 bjuder socialnämnden förvaltningens personal samt
nämndens ledamöter på julbord på Alléskolan.
________

