SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1 (11)

2010-12-08
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15

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)
Solveig Eriksson (c)
Ingrid Grahn (fp)
Helena Berghed (kd)

Övriga deltagande

Conny Larsson (s)
Lars Bohman (s)
Peter Tillman (v)
Jan-Åke Ahlin
Inger Karlsson

Utses att justera

Solveig Eriksson

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2010-12-16

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

106-115

Inger Karlsson
Ordförande
Inga-Britt Ritzman
Justerare
Solveig Eriksson

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-08

Datum för
anslagsuppsättande

2010-12-17

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Inger Karlsson

Utdragsbestyrkande

2011-01-10

SN § 106

Dnr 2009/156 SN 041

Budget 2011 och flerårsplan 2012-2013
Socialnämndens beslut
Informationen om budget 2011 och flerårsplan 2012-2013 godkänns.
Ärende
Kommunens centrala budgetarbete är avslutat och budget för nästkommande år är
beslutad. Vissa förändringar införs vad gäller finansiering av delar av LSSverksamheten, där budgetmedel är flyttat från socialnämnden till kommunstyrelsen.
Socialnämnden har vid sitt möte 2010-09-08 beslutat om budgeten för kommande år
och flerårsplan för åren 2012-2013. För att kunna uppfylla alla intentioner i
budgetdokumentet behöver flera frågor fortsätta 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 § 107

Dnr 2010/157 SN 709

Intern kontrollplan år 2011 för socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
Intern kontrollplan för socialförvaltningen 2011 antas enligt förvaltningens förslag.
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.
Kontrollplanen är indelad i fyra områden: Verksamhet, gemensam administration,
ekonomiadministration och personaladministration.
Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen skall årligen redovisas till nämnden i
samband med bokslut. Varje nämnd redovisar till kommunstyrelsen enligt uppgifter i
bokslutsanvisningarna.
Allvarliga brott eller brister som upptäcks i samband med granskning skall
omedelbart rapporteras.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar intern kontrollplan för 2011 enligt
förvaltningens förslag.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 108

Dnr 2010/159 SN 002

Attestordning för socialnämnden bokföringsåret 2011
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningens förslag till attestordning gällande socialnämndens
verksamhetsområden för bokföringsåret 2011 godkänns.
Ärende
Förvaltningen redovisar förslag på attestordning för socialnämndens
verksamhetsområden gällande bokföringsåret 2011.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att förslag till attestordning gällande
socialnämndens verksamhetsområden för bokföringsåret 2011 godkänns.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 109

Dnr 2010/158 SN 706

Avgifter för måltider mm
Socialnämndens beslut
Förvaltningens förslag på avgifter godkänns och skall gälla från och med den 1
januari 2011:
•
•

Måltider särskilda boenden
Mattjänst i ordinärt boende

•
•

Måltider korttidsvård
Måltider riktad dagverksamhet

3 300 kronor/månad
Kommunens självkostnadspris per portion plus 5% administrationskostnad
110 kronor/dag
67 kronor/dag

•

Måltider korttidsvård enligt LSS
- heldag
- heldag exklusive lunch

75 kronor/dag
45 kronor/dag

Hemtjänst
Kommunal hälso- och sjukvård
Trygghetslarm
Tillägg för GSM-box
Korttidsvård

311 kronor/timme
311 kronor/timme
175 kronor/månad
75 kronor/månad
117 kronor/dygn

•
•
•
•
•

Ärende
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-06-17, § 41, får socialnämnden årligen
justera avgifterna för måltider och så kallade á-priser i hemtjänst med hänsyn till
förändringar i kommunens självkostnad.
Förvaltningen lämnar förslag om justeringar vad gäller avgifter för måltider,
mattjänst, hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, trygghetslarm samt
korttidsvård.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslagna förändringar skall gälla
från och med den 1 januari 2011.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 110

Dnr 2010/160 SN 700

Sammanträdestider för socialnämnden 2011
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer sammanträdestider för 2011 avseende socialnämnd,
beredningsutskott och individutskott.
Individutskottet
kl 10.00

Beredningsutskottet
kl 13.30

Socialnämnden
kl 13.30

Tisdag 11 januari

Tisdag 11 januari

Tisdag 25 januari

Tisdag 1 februari

Tisdag 1 februari

Onsdag 16 februari

Tisdag 1 mars

Tisdag 1 mars

Onsdag 16 mars

Onsdag 13 april

Onsdag 13 april

Tisdag 26 april

Onsdag 11 maj

Onsdag 11 maj

Tisdag 24 maj

Onsdag 8 juni

Onsdag 8 juni

Tisdag 21 juni

Tisdag 16 augusti

Tisdag 16 augusti

Tisdag 30 augusti

Onsdag 7 september

Onsdag 7 september

Onsdag 21 september

Tisdag 4 oktober

Tisdag 4 oktober

Tisdag 18 oktober

Tisdag 25 oktober

Tisdag 25 oktober

Tisdag 8 november

Tisdag 22 november

Tisdag 22 november

Onsdag 7 december

Tisdag 20 december
Ärende
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider 2011 för socialnämnden,
beredningsutskottet och individutskottet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden fastställer sammanträdestider för 2011.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 111

Dnr 2010/165 SN 735

Lägenhet Kommunalmannen
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner att förvaltningen hyr en lägenhet i Kommunalmannen,
Pålsboda, under tiden platsbristen kvarstår i särskilt boende.
2. Beslutet skall omprövas senast under socialnämndens sammanträde i juni 2011.
3. Hyran, för närvarande 6 610 kronor/månad, skall belasta kontot för köpt
insats äldreomsorg, ID 85277.
Ärende
Sedan ett par månader tillbaka har behovet av ytterligare korttidsplatser för
utskrivningsklara varit stort i Hallsbergs kommun. Socialförvaltningen hyr därför en
lägenhet om tre rum med kök på Kommunalmannen i Pålsboda. Denna lägenhet har
iordningställts med bland annat vårdsängar och larm. Syftet är att kunna erbjuda
korttidsplats till utskrivningsklara från sjukhuset, som behöver kortare tids
mobilisering innan hemgång till eget boende. Personalen i hemtjänsten står för
insatserna och tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska finns.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner att förvaltningen fortsatt förhyr lägenheten under tiden
platsbristen kvarstår i särskilt boende. Beslutet skall omprövas senast under
socialnämndens junisammanträde. Hyran skall belasta kontot för utskrivningsklara.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 112

Dnr 2010/126 SN 002

Tillfälligt beslut avseende hemtjänstinsatser
Socialnämndens beslut
Gällande hemtjänstinsatser överstigande 65 timmar per månad har handläggare
delegation att fatta tillfälliga beslut om insatsperiod högst två månader.
Ärende
Socialnämnden har återkallat delegationen från ansvariga tjänstemän för beslut om
plats i särskilt boende med eget kontrakt samt för beslut om hemtjänstinsatser
överstigande 65 timmar per månad. Ändringen gäller från och med den 1 november
2010 och beslutsfattare är därefter socialnämndens individutskott.
Vid vårdplaneringar på USÖ eller vid andra akuta ansökningstillfällen, då
individutskottets sammanträde ej kan avvaktas, bör biståndshandläggare ha
delegation att fatta tillfälligt beslut avseende hemtjänstinsatser som överstiger 65
timmar per månad.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att gällande hemtjänstinsatser
överstigande 65 timmar per månad har handläggare delegation att fatta tillfälliga
beslut om insatsperiod högst två månader.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, vilket
överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 113

Anmälan av delegation
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 69-75

2.

Individutskottets protokoll §§ 191-206

3.

Minnesanteckningar från Gårdsråd Norr 2010-11-12

Tjänstemannabeslut
4.

Tillsynsrapporter från Tillståndsenheten Sydnärke för tillsyn
2010-10-30 och 2010-11-06

5.

Dnr 2010/154 SN 214
Programremiss: Detaljplan för Hallsbergs kommun

6.

Dnr 2010/123 SN 022
Beslut om förordnande som socialchef

7.

Dnr 2010/167 SN 048
Beslut om avskrivning av skuld
________

SN § 114

Meddelanden
Cirkulär – Sveriges kommuner och landsting
1. Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2011

10:71

2. Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
för år 2011
________

10:72

SN § 115

Övriga frågor
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att se till att eventuella rökrum försvinner från
förvaltningens arbetsplatser.
Ärende
Frågan om tillgång till rökrum på förvaltningens arbetsplatser diskuteras.
_________

