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SN § 1 Dnr 2007/61 SN 041

Budget 2009 – 2010
Socialnämndens beslut
Rapporten om arbetet med budget 2009-2010 godkänns.
Ärendet
En bedömning av socialnämndens ekonomiska utrymme har arbetats fram av
förvaltningens ekonom i samråd med socialchefen. Det mesta tyder idag på att
det handlar om ett minskat ekonomiskt utrymme för planperioden i
storleksordningen 13 miljoner kronor.
Förvaltningens ledningsgrupp har påbörjat arbetet med att hitta en modell för
att fördela ansvaret för de anpassningar, som framgent krävs för att komma i
budgetram.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att rapporten godkänns.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår nämnden att besluta enligt förvaltningens förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 2 Dnr 2009/7 SN 704

Central arbetsmiljörapport kvartal 4, 2008
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärendet
Personalsekreterare Elisabeth Bouvin-Sandberg redovisar arbetsmiljörapporten
avseende socialnämndens verksamhet för sista kvartalet 2008. Hon redogör
även för den personalekonomiska redovisningen, som sammanställts till
verksamhetsberättelsen för 2008.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att rapporten godkänns.
Behandling av ärendet
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 3 Dnr 2008/19 SN 735

Ombyggnad av Esslatorps äldreboende
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningen skall ge miljö- och teknikförvaltningen i uppdrag att
genomföra ombyggnation av Esslatorps våning två i enlighet med bifogat
skissat material.
Ärendet
Det har under 2008 tagits fram underlag för att beräkna kostnaden för att skapa
nya lägenheter på Esslatorps äldreboende.
Den ombyggnad, som nu håller på att slutgiltigt kalkyleras, innebär att tre nya
lägenheter skapas på de ytor som demensdagvården har lämnat på våning två.
En vårdavdelning med tolv platser skapas. Det blir en sammanhängande
boendedel, som är helt öppen och samtidigt lätt att avgränsa och ha uppsikt
över.
Våning ett är inte längre aktuell i förvaltningens förslag. En anledning är att
avdelningen då skulle bestå av två helt separerade boendedelar, där uppsikten
över de boende blir alltför krävande. Den annan anledning är att behovet av
servicelägenheter/trygghetsboende är fortsatt stort i den västra kommundelen.
Kostnaden för att bygga om våning två beräknas bli cirka 160 tkr i
tillkommande årshyra för socialnämnden. Den kostnaden torde täckas av de
hyror som socialnämnden kommer att kunna ta in från de boende.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden uppdrar till förvaltningen att ge miljöoch teknikförvaltningen i uppdrag att genomföra ombyggnation av Esslatorps
våning två i enlighet med bifogat skissat material.
Yrkanden
Ordförande Inga-Britt Ritzman (s) föreslår att nämnden skall ställa sig bakom
förvaltningens förslag.
Tryggve Thyresson (v) ställer sig bakom förvaltningens förslag med tillägget
att man skall sätta en dörr i väggen mellan två av de nya lägenheterna vid
ombyggnaden, för att göra det möjligt för par att bo tillsammans.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och anser att nämnden beslutar anta
ordförandes förslag.
_________

SN § 4 Dnr 2009/5 SN 709

Förslag till intern kontrollplan år 2009 för socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
Intern kontrollplan för år 2009 antas enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
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
rapporteras omedelbart.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att intern kontrollplan för år 2009 antas enligt
förvaltningens förslag.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottets förslag till beslut stämmer överens med förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 5 Dnr 2009/5 SN 709

Tillägg till taxan för trygghetslarm
Socialnämndens beslut
De brukare som saknar fast telefonabonnemang och endast har mobil
telefonlösning skall erhålla en tilläggsavgift på 75 kronor per månad för
trygghetslarmet.
Ärendet
Under flera år har larmleverantörer inom trygghetslarmsområdet arbetat med
lösningar för mobil telefoni och ip-telefoni. Nu har det tagits fram en lösning
som kan hantera mobiltelefoni genom en mellanstation. Kostnaden för
mellanstationen kan komma att uppgå till drygt 2000 kr, vilket är en mer än
dubbelt så hög kostnad som för inköp av ett trygghetslarm.
Själva omvandlingen av trygghetslarmssignal till ett samtal som landar hos
larmmottagaren ligger idag inom AXE-systemet, alltså belastas den enskildes
avgift för telefonabonnemanget. Rimligt är att motsvarande tjänst för mobil
telefoni även den belastar den enskilde, om än inte fullt ut.
Taxan för själva trygghetslarmet är fastställd för 2009, 175 kronor per månad.
Därför föreslås socialnämnden, i enlighet med den delegation som givits av
kommunfullmäktige, att besluta att de brukare som saknar fast abonnemang och
endast har mobil telefonlösning skall erhålla en tilläggsavgift på 75 kronor per
månad.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna tilläget till taxan för trygghetslarm.
Behandling av ärendet
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 6 Dnr 2009/6 SN 737

Mattjänst
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen av kyld mat, som
levereras hem till dem som har behov av mattjänst i kommunen.
Ärendet
Under 2009 skall Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner gemensamt
upphandla mattjänst. Nuvarande leverantör är ett företag i Elite hotells koncern,
som tagit över verksamheten i Sala efter Samhall.
Förvaltningen har under tiden för nuvarande avtal inte haft anledning att rikta
större klagomål mot leverantören Samhall. Maten uppfattas som god och
varierad. Att leverera mat som tillagas i Hallsberg torde vara en omöjlighet utan
ökade kostnader som följd.
Det är viktigt att de äldre får en rimlig möjlighet att få ett huvudmål per dag
hemlevererat.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden uppdrar till förvaltningen att slutföra
upphandlingen av kyld mat, som levereras hem till dem som har behov av mattjänst i kommunen.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 7 Dnr 2009/2 SN 461

Rutiner och egenkontrollprogram för hygien och
livsmedelshantering
Socialnämndens beslut
Rutiner och egenkontrollprogram för hygien och livsmedelshantering i
beredningskök vid vårdboenden i Hallsbergs kommun godkänns.
Ärendet
Socialnämnden har hos Miljö- och tekniknämnden ansökt om att få bedriva
verksamhet, som innebär hantering av livsmedel på de särskilda boenden som
finns inom nämndens verksamhetsområde. För att få tillstånd till detta krävs att
program för egenkontroll och hygienrutiner finns enligt Livsmedelsverket
föreskrifter (LIVSFS 2005:20).
Förvaltningen har tagit fram rutiner och egenkontrollprogram för hygien och
livsmedelshantering i beredningskök vid vårdboenden i Hallsbergs kommun.
Beslut om godkännande, med förbehåll av icke animalisk
livsmedelsverksamhet, har därefter meddelats av Myndighetsnämnden med
stöd av 23§ livsmedelsförordningen (2006:813) för Werners Backe (Stocksäter
1:8), Esslatorp och Sköllergården.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att rutin för hygien och egenkontroll godkänns.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 8 Dnr 2009/4 SN 004

Dokumenthanteringsplan för patientjournalhandlingar
Socialnämndens beslut
Dokumenthanteringsplan för patientjournalhandlingar godkänns.
Ärendet
Enligt den nya Patientdatalagen (2008:355) skall en patientjournal bevaras
minst 10 år efter att sista anteckningen förts in. Detta föranleder en uppdatering
av tidigare tagna dokumenthanteringsplan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att dokumenthanteringsplan för patientjournalhandlingar
godkänns.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 9 Dnr 2007/30 SN 709

Utdömande av särskild avgift
Socialnämndens beslut
Rapporten om utdömande av särskild avgift godkänns.
Ärendet
Länsrätten har i dom 2008-12-08 utdömt sanktionsavgift på 10 000 kronor
för socialnämnden i Hallsbergs kommun. Ärendet grundar sig på att en person
väntat drygt 10 månader på plats i särskilt boende, efter att ha fått ett beslut.
Under tiden personen väntat på att få en plats har hemtjänstinsatserna varit
intensiva. Kommunens bedömning är att kostnaden för hemtjänst under
väntetiden varit 55 000 kronor per månad. En plats i särskilt boende hade under
motsvarande period kostat kommunen 30 450 kronor per månad.
Trots att kommunens hemtjänstkostnader överstigit kostnaden för den
eventuella särskild boendeplats som ej erhållits, utdöms särskild avgift för den
repressiva delen ovanstående belopp.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att rapporten godkänns.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 10 Dnr 2008/38 SN 739

Uppföljning av verksamhetstillsyn i Hallsbergs kommun
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärendet
Länsstyrelsen i Örebro län önskar socialnämndens redogörelse för vilka
åtgärder som vidtagits med anledning av Länsstyrelsens beslut
”Verksamhetstillsyn av äldreomsorgen i Hallsbergs kommun” med
beslutsdatum 2008-06-19.
Socialchefen redogör för skrivelsen till Länsstyrelsen om vidtagna åtgärder
efter verksamhetstillsynen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 11 Dnr 2009/3 SN 750

Försörjningsstöd 2009 – om ändring i socialtjänstförordningen – Riksnorm
Socialnämndens beslut
Risknorm för år 2009 antas.
Ärendet
Regeringen har den 16 oktober 2008 beslutat om ändring i
socialtjänstförordningen (2001:937) som innehåller riksnorm för år 2009.
Hallsbergs kommun anpassar sina riktlinjer för försörjningsstöd med gällande
riksnorm. Den norm som gäller för beräkning av försörjningsstöd beräknas
utifrån gällande riksnorm.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att riksnorm för år 2009 antas.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 12

Anmälan av delegation
Socialnämndens beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ 1-10

2.

Individutskottets protokoll §§ 1-23

3.

Taxe- och avgiftsnämndens protokoll §§ 11-18

4.

Kommunala pensionärsrådets protokoll §§ 83-89

5.

Minnesanteckningar från gårdsråd Väster 081128

Tjänstemannabeslut
6.
7.

Dnr 2008/56 SN 022
Förordnande som socialchef

Dnr 2009/9 SN 709
Ersättning för förstörda ägodelar
_________

SN § 13

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendet
1.
Hallsbergs kommun, Centrala arbetsmiljökommittén:
Sammanträdesprotokoll av 2008-11-20
2.

Regeringen, socialdepartementet: Regeringsbeslut av 2008-12-04
angående beslut om delvis omprövning av tidigare beviljat stöd enligt
förordningen (2005:376) om stöd till kommuner om
kompetensutveckling

3.

Hallsbergs kommun, revisorerna: Skrivelse av 2008-12-19 angående
nämndernas interna kontroll

4.

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen, tillståndsenheten: Indexreglering av 2009 års avgifter för serveringstillstånd

5.

European Cities Against Drugs: ECAD Newsletter volym 9 nr 114 och
volym 10 nr 115.

6.

Brottsförebyggande rådets tidskrift Apropå nr 4/2008 (finns tillgänglig
vid sammanträdet)

Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär
7.

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

08:86

8.

Seniorbostäder – Kommunkartläggning 2008

08:87

9.

Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2009
________

09:5

SN § 14

Kursinbjudningar
Socialnämndens beslut
Kursinbjudningarna läggs till handlingarna.
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit:
1.

ECAD (European Cities Against Drugs) inbjuder till World mayors’
conference om drugs i Göteborg den 5-6 februari 2009.

2.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers inbjuder till utbildningen
Tillgänglighetsarbetet – är Sverige utan hinder år 2010? i
Stockholm den 10 mars och Malmö den 12 mars 2009.

Öhrlings PricewaterhouseCooper: Komrevs utbildningar våren 2009
– kurskatalog.
_________
3.

