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SN § 86

Dnr 2010/125 SN 735

Delrapport från uppdrag att utreda demenscentrum
Socialnämndens beslut
1. Rapporten om demenscentrum godkänns.
2. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med utredningen om en samlad
demensvård.
3. Förvaltningen får i uppdrag att under en månad mäta antalet läkarbesök på
avdelning 2, Kullängen, samt när besöken sker.
Ärende
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att utreda effekterna av en
eventuell samlad demensvård för Hallsbergs kommun. En arbetsgrupp, där flera
personalgrupper representerats, har arbetat fram en delrapport.
Vid dagens sammanträde deltar representanter från arbetsgruppen, Annika Winqvist,
områdeschef, Anne-Ly Höijer, demenssjuksköterska och Jenny Eriksson,
undersköterska. De lämnar en rapport om vad arbetsgruppen kommit fram till.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag samt
föreslår att förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med utredningen om ett samlat
demenscentrum och att man under en månad mäter antalet läkarbesök på avdelning 2,
Kullängen, samt när besöken skett.
_________

SN § 87

Presentation av ny tjänsteman
Presentation av Gabriella Andersson, som började sin anställning vid
socialförvaltningen i Hallsberg i början av augusti 2010. Gabriella är socionom och
arbetar som samordnare för barn och familj inom individ- och familjeomsorgen.
___________

SN § 88

Dnr 2010/146 SN 750

Barn som misstänks för brott
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärende
Av cirkulär 10:48 från Sveriges Kommuner och Landsting framgår att ansvaret ökar
för socialtjänsten avseende barn, som inte fyllt 15 år och misstänks för brott. Den
lagstiftning, lag med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare (LUL), som
trädde i kraft den 1 juli 2010 pekar på en rad områden som berör socialtjänsten, inte
minst socialtjänstens medverkan. Lagen innebär bland annat att socialtjänsten i högre
utsträckning än tidigare skall närvara vid polisförhör.
Gabriella Andersson, samordnare för barn och familj inom individ- och
familjeomsorgen, redogör vid socialnämndens sammanträde för bestämmelserna i
den nya lagen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår beredningsutskottet att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 89

Dnr 2010/4 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärende
Förvaltningen lämnar en ekonomisk rapport. Sedan föregående uppföljning har
nämndens resultat försämrats ytterligare. Inom vård och omsorg har man haft
ovanligt höga lönekostnader under augusti månad. Dyra placeringar bidrar till en stor
del av underskottet inom individ- och familjeomsorgen. Inom enheten för personer
med funktionsnedsättning har antalet brukare minskat medan antalet personliga
assistenter är oförändrat.
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 § 90

Dnr 2009/156 SN 041

Budget 2011 och flerårsplan 2012-2013
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns.
Ärende
Kommunens centrala budgetarbete påbörjades 2010-09-28. Socialnämnden har vid
sitt möte den 8 september beslutat om budgeten för kommande år och flerårsplan för
åren 2012-2013. För att kunna uppfylla alla intentioner i budgetdokumentet behöver
flera frågor diskuteras på kommande socialnämnder.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner informationen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 91

Dnr 2010/144 SN 706

Avgifter för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser
Socialnämndens beslut
Överlämnande av läkemedel i form av stående ordinationer, exklusive injektioner, är
avgiftsfri för personer med beslut enligt Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade (LSS) från och med den 1 september 2010.
Ärende
Socialnämndens beslut SN § 131/2009 reglerar vilka avgifter som kommunen skall ta
ut för bland annat måltider, hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård. Idag tar
kommunen ut upp till 308 kr per timme för kommunal hälso- och sjukvård inom
individens avgiftsutrymme.
Inom taxe- och avgiftsnämnden har en överklagan från 2007 nekats
prövningstillstånd i Regeringsrätten. Därmed står Kammarrättens dom fast, som
gäller frågan huruvida överlämnande av läkemedel är att betrakta som hälso- och
sjukvård eller som egenvård för en person boende på ett av kommunens
gruppboenden. Enligt Kammarrättens dom anser de, i det aktuella fallet, att
överlämnandet av läkemedel är att betrakta som egenvård, trots att patientansvarig
läkare anser att det är en hälso- och sjukvårdsinsats. Egenvård anses som omvårdnad
och är enligt LSS-lagstiftningen avgiftsfri. Däremot har kommunen rätt att ta ut
avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att överlämnande av läkemedel i
form av stående ordinationer, exklusive injektioner, är avgiftsfri för personer med
beslut enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade från och med
2010-09-01.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 92

Dnr 2010/147 SN 002

Firmatecknare för plusgirokonto 456 47 93-0 och
140 18 25-3
Socialnämndens beslut
Socialnämnden uppdrar åt Marianne Olofsson, Maria Strömberg, Inger Karlsson och
Yvonne Högrud, att en av dem i förening med endera Carina Holmström, Anders
Brikell, Gabriella Andersson (Prabin från och med 2010-10-23), Håkan Andersson,
Maja Åkerberg och Lizanne Byström och åt socialnämndens ordförande Inga-Britt
Ritzman, individutskottets 1:e vice ordförande Inga-Lill Thim samt individutskottets
2:e vice ordförande Mattias Nordenflycht Bjurenholt, två i förening, att på
kommunens vägnar utfärda anvisningar på plusgirokonto 456 47 93-0 och
140 18 25-3.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 1991 (Ks § 136/91) att socialnämnden i
fortsättningen får utse firmatecknare för plusgirokonto 456 47 93-0, eftersom kontot
endast avser ekonomiskt bistånd. Under 2006 har ytterligare ett plusgirokonto
tillkommit,14018 25 –3, som hanteras av socialnämnden. Detta konto avser
förmedlingsärenden, dvs egna medel.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden uppdrar åt Marianne Olofsson, Maria
Strömberg, Inger Karlsson och Yvonne Högrud, att en av dem i förening med endera
Carina Holmström, Anders Brikell, Gabriella Andersson (Prabin från och med 201010-23), Håkan Andersson, Maja Åkerberg och
Lizanne Byström och åt socialnämndens ordförande Inga-Britt Ritzman,
individutskottets 1:e vice ordförande Inga-Lill Thim samt individutskottets 2:e vice
ordförande Mattias Nordenflycht Bjurenholt, två i förening, att på kommunens
vägnar utfärda anvisningar på plusgirokonto 456 47 93-0 och 140 18 25-3.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
På grund av jäv deltog inte Inga-Lill Thim (s) i handläggningen.
_________

SN § 93

Dnr 2010/81 SN 047

Ansökan stimulansbidrag till kommuner och landsting för
insatser inom vård och omsorg om äldre personer
Socialnämndens beslut
Förvaltningens rapport om ansökan stimulansbidrag till kommuner och landsting för
insatser inom vård och omsorg om äldre personer godkänns.
Ärende
Regeringen har sedan 2007 årligen avsatt medel för att stödja kommuner och
landsting i deras arbete med att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Socialstyrelsen har
fått regeringens uppdrag att för 2010 besluta om och fördela medel för att stödja
kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om
äldre personer. Kunskap och erfarenhet kring insatser för äldre personer har ökat tack
vare dessa stimulansbidrag. Regeringen har nu bedömt att det finns förutsättningar
för att ta ett nästa steg. Utöver att stimulera aktivitet och projekt finns nu också en
önskan om att stimulera prestationer och resultat. Därför har regeringen föreslagit en
successiv omläggning av nuvarande riktade stimulansbidrag till ett mer
prestationsbaserat system. Detta innebär en gradvis övergång till mer
prestationsbaserade utbetalningar. Följande områden är prioriterade; rehabilitering,
kost och nutrition, demensvård, läkemedelsgenomgångar, det sociala innehållet samt
förebyggande arbete.
För Hallsbergs del finns 840 000 kr att ansöka om. Socialförvaltningens
ledningsgrupp har beslutat att ansöka inom områdena demensvård och det sociala
innehållet. Enligt ansökningsreglerna ska ansvarig nämnd delges ansökan och
därefter ska protokoll lämnas till Socialstyrelsen innan ansökan anses komplett.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 94

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 58-62

2.

Individutskottets protokoll §§ 152-173

3.

Taxe- och avgiftsnämndens protokoll §§ 4-12

4.

Taxe- och avgiftsnämndens protokoll, sekretess, §§ 2-8

5.

Minnesanteckningar från Gårdsråd Norr 2010-09-10

6.

Minnesanteckningar från Gårdsråd Väster 2010-09-17

________

SN § 95

Meddelanden
1. Arbetsmiljöverket: Inspektionsuppföljning – avslut av ärende av 2010-09-20, IMÖ
2010/2338, IMÖ 2010/3199. Dnr 2010/49 SN 026
2. ECAD Newsletter volym 7 nr 132 september 2010
3. Regionförbundet Örebro: Förnyat avtal om tillnyktring
4. Hallsbergs kommun, kommunstyrelsen: Sammanträdesprotokoll av 2010-09-07 KF
§ 92 – Principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler
________

