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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2009-02-25
Plats och tid

Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 08.30-11.30

Beslutande

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

Övriga deltagande

Joakim Hedelind (s)
Jan-Åke Ahlin
Lizanne Byström
Inger Karlsson

Utses att justera

Ingrid Grahn

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2009-03-04

Underskrifter

Patrik Germer, § 15
Håkan Andersson, §§ 15-16
Anette Söderström, §§ 15-16
Annika Winqvist, §§ 15-16

Sekreterare

Paragrafer
Inger Karlsson

15-27

Ordförande
Inga-Britt Ritzman
Justerare
Ingrid Grahn

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2009-02-25

Datum för
anslagsuppsättande

2009-03-05

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags
nedtagande

Underskrift
Inger Karlsson

Utdragsbestyrkande

2009-03-26

SN § 15 Dnr 2009/23 SN 702

Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för
alkoholhandläggaren 2008
Socialnämndens beslut
Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggaren
2008 läggs till handlingarna.
Ärendet
Socialförvaltningen redovisar verksamhetsbeskrivning och ekonomisk
redovisning för år 2008 för alkoholhandläggaren/tillståndsenheten.
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg har en gemensam
alkoholhandläggare, som verkar över alla fem kommunerna.
Alkoholhandläggaren ansvarar också för tillsyn av försäljning av folköl och
tobak. Kommunerna tar ut avgifter för tillsyn och prövning av ansökan.
Under 2008 har alkoholhandläggaren också fått ansvar för tillsyn av
nikotinläkemedel i Kumla, Hallsberg och Lekeberg. Kommunerna har beslutat
att ta ut avgift även för denna tillsyn.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning
2008 läggs till handlingarna.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 16 Dnr 2009/22 SN 041

Förslag på verksamhetsförändringar
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppgift att konsekvensbeskriva de förslag till
verksamhetsförändringar som presenteras i bifogad bilaga.
2. Därefter ges förvaltningen i uppdrag att förhandla förslaget enligt MBL
§ 11.
Ärendet
Förvaltningen har genom arbete i ledningsgruppen försökt att finna
framkomliga vägar till de anpassningar som behövs, för att komma inom den
ekonomiska ram som idag är känd. Samtliga verksamheter granskas och
ifrågasätts utifrån ett helt nytt ekonomiskt läge.
Förvaltningen har kortfattat beskrivit ett antal förslag till
verksamhetsförändringar och dess ekonomiska konsekvenser för 2009
respektive 2010. Förslagen har varit föremål för en facklig information den
19/2.
Socialförvaltningens ledningsgrupp deltar vid dagens sammanträde för att
redogöra för förslagen till verksamhetsförändringar samt svara på frågor från
nämndens ledamöter.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att beredningsutskottet ger förvaltningen i uppgift att
konsekvensbeskriva de förslag till verksamhetsförändringar som presenteras i
bifogad bilaga. Därefter ges förvaltningen i uppdrag att förhandla förslaget
enligt MBL § 11.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 17 Dnr 2009/19 SN 042

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
för socialnämnden 2008
Socialnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för socialnämnden 2008
godkänns.
2. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för socialnämnden 2008
överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Begäran görs hos kommunstyrelsen att budgetunderskottet år 2008 gällande
arbetstekniska hjälpmedel, -24 tkr, täcks av överskottet för inventarier och
data, totalt 70 tkr.
Ärendet
Socialförvaltningen redovisar i bilagt dokument verksamhetsberättelse och
ekonomisk redovisning för år 2008 för socialnämnden.
Socialnämndens budget för 2008 var 217 000 tkr. Bokslutet visar ett
budgetunderskott på totalt 4 406 tkr.
Placeringskostnader för barn och ungdomar har legat på en för kommunen hög
nivå. Försörjningsstödet har under året minskat och ligger nu på lägre nivå än i
bokslutet 2007.
Behovet av hemtjänst har under året ökat kraftigt i norra Hallsberg. Även
behovet av korttidsplatser och demensplatser har under året varit stort och lett
till ständiga överbeläggningar.
Verksamheten inom handikappomsorgen har under året genomgått en del
förändringar. Två gruppboenden inom omsorgen samt kommunala psykiatrins
verksamhet har flyttat till andra lokaler.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta:
• att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2008.
• att överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2008
till kommunstyrelsen.
• att hos kommunstyrelsen begära att budgetunderskottet år 2008 gällande
arbetstekniska hjälpmedel, -24 tkr, täcks av överskottet för inventarier och
data, totalt 70 tkr.

SN § 17 forts
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 18 Dnr 2008/7 SN 709

Återrapportering av den interna kontrollen 2008
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen 2008 godkänns.
2. Förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen
år 2008 godkänns.
3. Uppföljningen av den interna kontrollen överlämnas till kommunstyrelsen i
enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och
verksamhet.
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.
Vidare finns det i reglementet regler om att nämnden ska få en rapport om
genomförd uppföljning. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder
för att förbättra kontrollen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar:
• att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen 2008
godkänns.
• att godkänna förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den
interna kontrollen år 2008.
• att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen
i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och
verksamhet.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 19 Dnr 2009/21 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Informationen om det ekonomiska läget godkänns.
Ärendet
Förvaltningsekonomen lämnar en muntlig redogörelse över det ekonomiska
läget.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att informationen godkänns.
_________

SN § 20 Dnr 2009/20 SN 709

Brukarenkät inom vård och omsorg samt verksamheten
för funktionshindrade
Socialnämndens beslut
1. Socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra motsvarande undersökning
i december 2009.
2. Åtgärden skall föras in som ett kontrollmoment i socialnämndens
internkontrollplan för 2009.
3. Genomgång av brukarenkäten skall ske vid nästa sammanträde.
Ärendet
Socialnämnden har under december 2008 genomfört en omfattande
enkätundersökning inom vård och omsorg samt verksamheten för
funktionshindrade. Syftet med undersökningen har varit att få en
kvalitetsuppfattning från nämndens brukare.
Insamlingen av uppgifterna har skett genom att frankerade svarskuvert lämnats
ut tillsammans med enkäterna. Det innebär att den enskilde brukaren haft
möjlighet att avge sin åsikt anonymt. Svarsfrekvensen har varierat mellan de
olika verksamheterna. Förutom möjligheten att besvara förbestämda frågor har
även lämnats utrymme för personliga kommentarer.
Resultatet av undersökningen visar att kvalitetsupplevelsen oftast är väldigt
hög, samtidigt som det finns en spridning över hela registret.
En mer detaljerad genomgång av brukarenkäten skall ske vid socialnämndens
nästa sammanträde.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen av enkäten
och uppdrar till socialförvaltningen att genomföra motsvarande undersökning i
december 2009. Åtgärden skall därför föras in som ett kontrollmoment i
socialnämndens internkontrollplan för 2009.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande föreslår att en genomgång av enkäten skall ske vid nästa
sammanträde. I övrigt föreslås nämnden besluta enligt förvaltningens förslag.
_________

SN § 21 Dnr 2009/18 SN 706

Avgifter för måltider vid korttidsvistelse enligt LSS
Socialnämndens beslut
Följande avgifter gäller för måltider vid korttidsvistelse enligt LSS:
• Heldag 75 kr
• Heldag exklusive lunch 45 kr
Ärendet
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.
Kommunen har rätt enligt förarbetena till LSS, lagen om stöd och service (prop.
1992/93:159 s. 99) samt 8 kap 3b § kommunallagen, att ta ut en avgift för
matkostnaden vid korttidsvistelse enligt LSS.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar om följande avgifter för
måltider vid korttidsvistelse enligt LSS:
• Heldag 75 kr
• Heldag exklusive lunch 45 kr
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 22 Dnr 2009/12 SN 030

Beslut i Lex Maria-ärende
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns och vidare hantering av frågan överlåts till
individutskottet.
Ärendet
Med anledning av brister i förvaltningens läkemedelshantering har en anmälan
enligt Lex Maria gjorts till Socialstyrelsen 2009-02-02. En förväxling av
mediciner hade skett. Vanligtvis förvaras mediciner i brukarens hem men i
detta fall förvarades den i hemtjänstlokalen.
Förvaltningens medicinskt ansvarig sjuksköterska har träffat berörd personal
och bl a sett till att medicinerna nu förvaras i hemmet hos berörd brukare.
Dessutom har hon initierat en träff med arbetsplatsen för att diskutera
kvällsarbetet.
Socialstyrelsen har 2009-02-09 meddelat beslut i ärendet. Socialstyrelsen
förutsätter att verksamhetsansvariga följer upp att vidtagna åtgärder får avsedd
effekt. Socialstyrelsen avslutar därefter ärendet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten och överlåter
vidare hantering av frågan till individutskottet.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 23 Dnr 2009/14 SN 737

Beslut efter tillsyn om uppsökande verksamhet
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att till socialnämndens sammanträde den 4 juni
2009 ta fram rutiner för uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen.
Ärendet
Länsstyrelsen har på eget initiativ genomfört en länsövergripande
verksamhetstillsyn gällande uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen. En
enkät har besvarats av respektive kommun.
I 5 kapitlet 6§ i Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden skall göra sig väl
förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen för äldre människor samt i sin
uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta
område.
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att Hallsbergs kommun tar fram rutiner för
uppsökande verksamhet och kommer att följa upp beslutet under hösten 2009.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram
rutiner för uppföljning till socialnämndens junisammanträde.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 24 Dnr 2008/32 SN 709

Redovisning av ej verkställda beslut till och med
kvartal 4, 2008
Socialnämndens beslut
Redovisningen av ej verkställda beslut till och med kvartal 4, 2008, godkänns.
Ärende
Socialnämnden skall redovisa ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § till
kommunfullmäktige, kommunens revisorer samt länsstyrelsen. Rutinen är
sedan tidigare fastställd av socialnämnden, § 82/2006, och följer en mall som
tagits fram i samråd med länsstyrelsen. Rapporten innehåller uppgifter om
eventuellt ej verkställda, gynnande beslut eller beslut med avbruten
verkställighet.
Från och med kvartal 3, 2008, skall kommunerna även rapportera om ej
verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande föreslår att redovisningen godkänns.
_________

SN § 25 Dnr 2009/10 SN 751

Ansökan om tillstånd att enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen
bedriva enskild verksamhet
Socialnämndens beslut
Yttrande lämnas till Länsstyrelsen i Örebro län med anledning av
Staffansbogruppens ansökan om byte av föreståndare vid Skäbo HVB.
Ärende
Staffansbogruppen har till Länsstyrelsen i Örebro län inkommit med ansökan
om tillstånd att enligt socialtjänstlagen bedriva enskild verksamhet. Ansökan
gäller att få tillsätta ny föreståndare för Skäbo HVB.
Socialnämnden i Hallsberg har möjlighet att i egenskap av primär
tillsynsmöjlighet att yttra sig över ansökan om tillstånd att bedriva enskild
verksamhet.
Förslag till beslut
Förvaltningen förslår socialnämnden besluta att till Länsstyrelsen i Örebro län
avge bilagt yttrande med anledning av Staffansbogruppens ansökan om byte av
föreståndare vid Skäbo HVB.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 26

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

Beredningsutskottets protokoll §§ 11-21

2. Individutskottets protokoll §§ 24-39
________

SN § 27

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendet
1.
Socialstyrelsen: Skrivelse av 2009-01-22 angående begäran om
medverkan i utvärdering av de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen
om rapporteringsskyldighet och särskild avgift för beslut som inte
verkställts
2.
Länsstyrelsen Örebro län: Information om utbildningsdag
________

