SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1 (11)

2010-11-11
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.00

Beslutande

Inga-Britt Ritzman (s)
Siw Lunander (s)
Östen Karlsson (c)
Gunnel Hedström (s)
Magnus Andersson (s)
Roland Johansson (s)
Inga-Lill Thim (s)
Krister Eklund (s)
Tryggve Thyresson (v)
Nina Lagemyr (m)
Doris Fröberg (c)
Ingrid Grahn (fp)
Helena Berghed (kd)

Övriga deltagande

Conny Larsson (s)
Peter Tillman (v)
Lizanne Byström
Håkan Andersson
Inger Karlsson

Utses att justera

Magnus Andersson

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2010-11-16

Underskrifter

Anette Söderström, § 97
Malin Konkel, § 97
Yvonne Riekkola, § 97

Sekreterare

Paragrafer

96-105

Inger Karlsson
Ordförande
Inga-Britt Ritzman
Justerare
Magnus Andersson

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-11-11

Datum för
anslagsuppsättande

2010-11-17

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Inger Karlsson

Utdragsbestyrkande

2010-12-09

SN § 96

Dnr 2010/148 SN 734

Bemanning på Nytorgsgatan 74
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig bakom och godkänner förvaltningens åtgärder för att
driva korttidsboendet, under förutsättning att inga extra kostnader utanför budget
uppstår.
2. Om ytterligare åtgärder krävs för att driva korttidsboendet skall förvaltningen
presentera en kostnadsberäkning innan beslut fattas i socialnämnden.
Ärende
Gruppboendet på Östra Storgatan har flyttat till Nytorgsgatan 74. I samband med
denna flytt inrättades tre mindre lägenheter, som kan användas för korttidsboende.
Detta innebär att korttidsboende utanför kommunen inte behöver anlitas i samma
omfattning som tidigare.
För att klara den ökade efterfrågan av korttidsinsatser har förvaltningen inlett en rad
aktiviteter för att möta behoven. Arbete pågår även med att ta fram ett nytt schema
för boendet. Schemat skall vara av tillfällig natur och ta hänsyn till de beslut om
gruppboende, daglig verksamhet och korttidsboende som är kända. Om behovet
skulle ändras skall schemat förändras för att möta nya behov.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att ställa sig bakom och godkänna åtgärderna.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag under
förutsättning att inga extra kostnader uppstår samt att förvaltningen skall presentera
en kostnadsberäkning om ytterligare åtgärder behövs.
_________

SN § 97

Dnr 2010/79 SN 730

Central planering
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärende
Den centrala planeringen av hemtjänsten startade den 6 september 2010. Projektet
löper till 2011-09-30 och ska utvärderas löpande under projekttiden. Anette
Söderström är chef för den centrala planeringen där fyra undersköterskor arbetar.
Yvonne Riekkola och Malin Konkel, som ingår i arbetsgruppen, informerar
tillsammans med Anette nämnden om hur arbetet fortskrider.
Alla hemtjänstinsatser planeras i LapsCare, som är ett dataprogram för planering.
Omvårdnadspersonalen får varje dag en egen arbetsorder. Gruppen planerar för hela
kommunen. Det har visat sig att det åtgår mycket tid till vikarieanskaffning och en
person har blivit utsedd att ansvara för den biten.
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 § 98

Dnr 2010/4 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärende
Den ekonomiska prognosen har efter oktober månad försämrats med ytterligare cirka
en miljon kronor. Det är personalkostnader, placeringar/köpta platser, ekonomiskt
bistånd och andra individuella åtgärder som bidrar till den största delen av
underskottet.
Förvaltningsekonomen redogör för de åtgärder som vidtagits under 2009 för att få en
budget i balans.
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 § 99

Dnr 2009/156 SN 041

Budget 2011
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärende
I 2011 års budget får miljö- och teknikförvaltningen och socialförvaltningen i
uppdrag att tillsammans lämna förslag på hur man utan utökad budget ska kunna
erbjuda mer än en rätt vid måltiderna inom äldreomsorgen. Miljö- och
teknikförvaltningen och socialförvaltningen ges också i uppdrag att tillsammans
lämna förslag på hur man inom hemtjänsten till brukarna skall kunna leverera varm
mat från kommunens tillagningskök. Båda uppdragen skall redovisas till
kommunstyrelsen senast den 15 februari 2011.
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 § 100

Dnr 2010/149 SN 737

Anhållan om extra anslag
Socialnämndens beslut
1.För 2009 ökas bidraget till Väntjänstföreningen i Hallsberg retroaktivt med
5 000 kronor.
2.Från 2010 höjs anslaget till Väntjänstföreningen i Hallsberg med 10 000
kronor årligen till totalt 94 000 kronor.
3.Anslaget till Väntjänsten skall finansieras av statsbidraget för anhörigstöd.
Ärende
Socialnämnden stöder Väntjänstföreningen i Hallsberg ekonomiskt med cirka 80 000
kronor per år. Väntjänsten är ett stort stöd för äldre och deras anhöriga. Väntjänsten
har fått ett utökat ansvar, bland annat genom att erbjuda så kallade fixartjänster och
att delta i informationsverksamhet till kommunens äldre. För att täcka de
omkostnader som uppstår har Väntjänsten inkommit med en anhållan om extra
anslag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden ökar bidraget för 2009 med 5 000 kr
retroaktivt och att från 2010 höja anslaget med 10 000 kr årligen. Från 2010 blir
således bidraget 94 000 kr. Anslaget till Väntjänsten skall finansieras av statsbidraget
för anhörigstöd.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 101

Dnr 2010/138 SN 709

Riktlinjer för tillsynen/kontrollen av receptfria
läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel
Socialnämndens beslut
Aktuella riktlinjer och avgifter avseende ”Kommunens kontroll av handel med
receptfria läkemedel” antas.
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.
Kommunfullmäktige har den 1 mars 2010 beslutat att delegera rätten att besluta om
taxa för avgiften för tillsyn av receptfria läkemedel till socialnämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar aktuella riktlinjer och avgifter
avseende ”Kommunens kontroll av handel med receptfria läkemedel”.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 102

Dnr 2010/83 SN 709

Socialnämndens redovisning av ej verkställda beslut kvartal
3, 2010
Socialnämndens beslut
Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3, 2010, godkänns.
Ärende
Socialnämnden skall redovisa ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28
f-g §§ LSS till Socialstyrelsen. Rapporten innehåller uppgifter om eventuellt ej
verkställda, gynnande beslut eller beslut med avbruten verkställighet.
För kvartal 3 har socialnämnden i Hallsberg rapporterat ett beslut till Socialstyrelsen,
som ej verkställts inom tre månader. Beslutet avser permanent plats i särskild
boendeform enligt 4 kap 1 § SoL.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 103

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 63-68

2.

Individutskottets protokoll §§ 74-188, 189-190

3.

Kommunala handikapprådet/Omsorgsrådet §§ 15-21

4.

Gårdsråd Sköllergården 2010-10-05

Tjänstemannabeslut
5.

Tillsynsrapporter från Tillståndsenheten Sydnärke för tillsyn 201010-01 och 2010-10-02 samt 2010-10-16
________

SN § 104

Meddelanden
1.

Hallsbergs kommun, centrala arbetsmiljökommittén: Protokoll av 201009-23

2.

Hallsbergs kommun, kommunfullmäktige: Protokoll av 2010-09-27 KF §
80 Entledigande av Karim Farhan (c)

3.

Hallsbergs kommun, kommunfullmäktige: Protokoll av 2010-09-27 KF §
83 Fyllnadsval

4.

ECAD News volume No 133 october 2010

Cirkulär – Sveriges kommuner och landsting
5.

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2011

6.
Budgetpropositionen för år 2011
________

10:41
10:63

SN § 105

Övriga frågor
De senaste dagarna har det florerat uppgifter i massmedia rörande frågan om LVUplacering av ungdomar med psykiska funktionshinder. Bakgrunden är att
Regeringsrätten i två vägledande domar i mars i år slagit fast att ungdomar med
psykiska funktionshinder inte får beredas vård enligt 3 § LVU enbart på grund av att
de uppvisar ett beteende som närmast kan betraktas som symtom på en psykisk
störning.
Förvaltningen kan på Tryggve Thyressons (v) fråga om socialnämnden i Hallsberg
har några några barn/ungdomar med psykiska funktionshinder placerade enligt LVU
säga att så inte är fallet.
Med anledning av uppdagade missförhållanden på äldreboende i Kumla, där personal
trakasserat de äldre, undrar Gunnel Hedström (s) vad som görs för att förhindra att
samma sak inträffar i Hallsbergs kommun. Förvaltningen svarar att man fortlöpande
har diskussioner om etik och värderingsfrågor med personalen.
________

