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SN § 28 Dnr 2009/32 SN 739

Avvikelserapportering vård och omsorg 2008
Socialnämndens beslut
1. Redovisningen av avvikelser inom vård och omsorg 2008 godkänns.
2. Socialchefen får i uppdrag att göra avvikelserna väl kända i organisationen,
för att undvika upprepningar och på det sättet förbättra vårdkvalitén.
Ärende
Samtlig personal inom vård och omsorg har skyldighet att rapportera
avvikelser. Anmälan till Socialstyrelsen skall göras om en patient i samband
med vård eller behandling drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av,
allvarlig skada eller sjukdom (Lex Maria). Lex Maria skall användas som en
del i avvikelsehanteringen och erfarenheterna skall användas i det
förebyggande riskhanteringsarbetet.
Omvårdnadspersonalen är väl medvetna om att avvikelser skall rapporteras så
snart de inträffar. Rutiner och anvisningar för avvikelserapportering finns
tillgängliga på samtliga arbetsplatser i kommunen. Från och med den 1 maj
2008 är de samlade i speciella ”Avvikelsepärmar”, som innehåller blanketter
för rapporteringen. Genomgång av rutinen görs vid nyanställning och i
samband med delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Socialnämnden får vid sammanträdet en redogörelse av förvaltningens MAS
(medicinskt ansvarit sjuksköterska) och MAR (medicinskt ansvarig för
rehabilitering) för omfattningen på de avvikelser som rapporterats under 2008.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen och uppdrar
till socialchefen att göra avvikelserna väl kända i organisationen för att undvika
upprepningar och på det sättet förbättra vårdkvalitén.
Behandling av ärendet
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 29 Dnr 2009/45 SN 737

LOV – lag om valfrihet – ansökan om stimulansmedel från
Socialstyrelsen
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att ansöka om medel för att utreda
förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem inom vård och omsorg.
2. Paragrafen justeras medelbart och delges fackliga organisationer.
Ärende
Under 2008 fanns möjligheter att söka medel hos Socialstyrelsen för att utreda
förutsättningar för att införa valfrihetssystem inom bl a äldreomsorgen. Sista
ansökningsdatum var 30 september. Då fanns en osäkerhet om vad en eventuell
utredning kunde innebära för Hallsbergs kommun, varför kommunen avvaktade
med att ansöka om medel.
Det finns nu signaler från Socialstyrelsen att någon ytterligare kommun kan
påräkna sig medel, om de snabbt inkommer med en ansökan. Förvaltningen har
beräknat att kostnaden för en utredning om införandet hamnar på 1 500 tkr.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ansöka
om medel, för att utreda förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem
inom vård och omsorg, samt att beslutet förklaras omedelbart justerat och
delges fackliga organisationer.
Behandling av ärendet
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

Paragrafen justeras omedelbart.

SN § 30 Dnr 2009/43 SN 002

Ändrad delegation
Socialnämndens beslut
Anmälan enligt Lex Maria delegeras till medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
Ärende
Kommunen är enligt lag skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden i vården
till Socialstyrelsen. Förfarandet är reglerat enligt lag, kallad Lex Maria.
I nämndens nuvarande delegation har MAS, medicinskt ansvariga
sjuksköterska, delegerats uppgiften att göra anmälan till Socialstyrelsen enligt
Lex Maria. Då det inom förvaltningen också finns en MAR, medicinskt
ansvarig för rehabilitering, bör uppgiften även delegeras till den tjänsten.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att anmälan enligt Lex Maria delegeras till MAS och
MAR.
Behandling av ärendet
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 31 Dnr 2009/38 SN 739

Uppföljning av verksamhetstillsyn, äldreomsorgen i
Hallsbergs kommun
Socialnämndens beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. I enlighet med önskemål från Länsstyrelsen överlämnas resultatet från den
enkätundersökning som genomförts vid årskiftet 2008/2009 för äldre- och
handikappomsorgen till Länsstyrelsen.
Ärende
Länsstyrelsen har inom ramen för sin tillsynsuppgift enligt 13 kapitlet 2§ i
socialtjänstlagen (SoL) den 12 och 13 maj 2008 företagit en
verksamhetsstillsyn av äldreomsorgen i Hallsbergs kommun. De områden som
granskats är:
- rättsäkerhet under handläggning.
- rättsäkerhet under genomförande.
- äldres inflytande och självbestämmande under genomförande.
- hänsynstagande till integritet.
- personalens kompetens.
- insatsernas innehåll och aktiviteter.
- äldres möjlighet till en meningsfull tillvaro.
I nämndens svar till Länsstyrelsen redovisas den aktuella situationen för
respektive område samt de åtgärder som vidtagits. Dessutom beskrivs den
enkätundersökning som genomförts.
Länsstyrelsens bedömning är att det av inkommet remissvar framkommer att
Hallsbergs kommun vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med de brister som
tillsynen pekat på. Flera av de vidtagna åtgärderna vitsordas dessutom av
Länsstyrelsen. Ärendet avslutas därefter av Länsstyrelsen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen och
överlämnar, i enlighet med önskemål från Länsstyrelsen, resultatet från den
enkätundersökning som genomförts vid årskiftet 2008/2009 för äldre- och
handikappomsorgen till Länsstyrelsen.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_______

SN § 32 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.
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.
Önskemål framkommer under sammanträdet att man nästa gång även skickar
brukarenkäten till gode män för brukare inom gruppboenden.
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
Ordförande föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag.
_________

SN § 33 Dnr 2009/21 SN 042

Ekonomisk rapport
Socialnämndens beslut
Informationen om nämndens ekonomi godkänns.
Ärendet
Förvaltningen ger en kortfattad information om det ekonomiska läget. Då
budgetramarna för 2009 ännu inte är kända, finns inte någon detaljbudget att
följa upp resultaten mot.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att informationen godkänns.
_________

SN § 34 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar - utvecklingsstrateg
Socialnämndens beslut
Tjänsten som utvecklingsstrateg minskas med 50%.
Ärendet
Tjänsten utvecklingsstrateg finansieras sedan tidigare till 50% av
stimulansmedel. Socialförvaltningen har sedan tidigare fått besked om att 1 650
000 kr finns för kommunen i nya stimulansbidrag. Den verksamhet som har
planerats kostar 1 100 000 kr. Därmed finns det utrymme i stimulansbidragen
att använda till
ytterligare verksamhet. Förvaltningen ser ett behov av att införa en
metodutvecklartjänst finansierat av stimulansmedel. Utvecklingsstrategen har
under år 2008 finansierats med 50% från stimulansmedel och 50% av
kompetensstegen. Kompetensstegen har upphört och därmed finns utrymme i
utvecklingsstrategens tjänst att ta sig an nya arbetsuppgifter.
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag att
metodutvecklaren integreras inom ramen för stimulansåtgärder och finansieras
av stimulansmedel.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att tjänsten som utvecklingsstrateg minskas med 50%.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 35 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar - hemterapeut
Socialnämndens beslut
Funktionen hemterapeut 75% inom individ- och familjeomsorgen tas bort från
och med 2009-07-01.
Ärendet
Inom individ- och familjeomsorgen finns ingen möjlighet att reducera den
lagbundna verksamheten. En neddragning på antalet socialsekreterare skulle
sannolikt medföra högre kostnader på bland annat försörjningsstödet. Därför
föreslås att funktionen hemterapeut tas bort.
Förslaget att funktionen hemterapeut försvinner innebär att det åtagande som
förvaltningen haft på familjecentralen i Familjens Hus i form av arbete med
grupper och stödtelefon kommer att minska. Utöver detta har hemterapeuten
även arbetat direkt mot familjer, vilket upphör.
SSR uttrycker stora betänkligheter inför borttagandet av hemterapeuttjänsten
men arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att funktionen hemterapeut 75% inom individ- och
familjeomsorgen tas bort från och med 2009-07-01.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 36 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar - receptionist
Socialnämndens beslut
Tjänsten som receptionist minskas med 50% från och med 2010-10-01.
Ärendet
Den person som innehar tjänsten som receptionist på 100% går i pension hösten
2010. Man ser då möjligheter att reducera tjänsten med 50%. Som en följd av
införandet av elektronisk fakturahantering inom kommunen finns utrymme hos
befintlig personal på förvaltningen att, tillsammans med ytterligare en person,
ta ett större ansvar för receptionsarbetet.
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att funktionen receptionist minskas med 50% från och
med 2010-10-01.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 37 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – habiliteringspersonal
gruppboenden
Socialnämndens beslut
Habiliteringspersonal i gruppboenden minskas med 100% tjänst från och med
2009-10-01.
Ärendet
På kommunens gruppboenden föreslås att habiliteringspersonal reduceras med
totalt 100 %. Förändringarna måste göras utifrån brukarnas perspektiv när det
gäller kontinuitet och konsekvensen att det kan bli färre personal runt varje
brukare. De så kallade ”hemmadagarna” kommer att tas bort och i stället
integreras i verksamheten. På så sätt frigör man personal.
Kommunal förklarar sig oenig med arbetsgivaren men övriga
arbetstagarorganisationer har inget att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att habiliteringspersonal i gruppboenden minskas med
100% tjänst från och med 2009-10-01.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 38 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – daglig verksamhet i Bållby
Socialnämndens beslut
Daglig verksamhet lämnar lokalen i Bållby och flyttar till lokal i Hallsberg.
Ärendet
Förvaltningen har under ett antal år hyrt ett hus i Bållby, Askersunds kommun,
för daglig verksamhet. Genom att flytta verksamheten till lokalen Träffen, som
är belägen vid Regnbågen och ingår i koncernen, finns möjligheten att erbjuda
fler brukare daglig verksamhet. Detta blir ingen besparing på kort sikt, då
hyreskostnaden inom Hallbo kommer att bli större än nuvarande hyra.
Eventuellt kommer fordonskostnaderna att minska. Flytten planeras till hösten
2009.
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att daglig verksamhet lämnar lokalen i Bållby och flyttar
till lokal i Hallsberg.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 39 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – LSS-handläggare
Socialnämndens beslut
60% tjänst LSS-handläggare ersätts ej vid föräldraledighet.
Ärendet
Då det uppstår en vakans i verksamheten försöker man i första hand lösa detta
med befintlig personal och befintliga resurser. Biståndshandläggare inom
verksamheten tar över LSS-ansvaret under LSS-handläggares föräldraledighet.
Hon är även ansvarig för verksamhetsstödet procapita. Biståndshandläggare
med ansvar för demensfrågor fortsätter sitt arbete på halvtid. Övriga två
biståndshandläggare delar på resterande arbetsuppgifter.
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att 100 % LSS-handläggare ersätts till 60% vid
föräldraledighet.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 40 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – upphöra att hyra hus på
Kyrkogatan
Socialnämndens beslut
Förvaltningen upphör att hyra ett av husen på Kyrkogatan i Hallsberg.
Ärendet
Individ- och familjeomsorgen hyr hus på Kyrkogatan i Hallsberg. Det innebär
inga minskade kostnader för koncernen. Säljer man däremot huset eller hyr ut
det i andra hand förändras förutsättningarna.
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att man upphör att hyra ett av husen på Kyrkogatan i
Hallsberg.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 41 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – våning 1 på Esslatorp görs
om till servicelägenheter
Socialnämndens beslut
Våning 1 på Esslatorp görs om till servicelägenheter.
Ärendet
På våning 2 i Esslatorp har socialnämnden tidigare fattat beslut om att bygga
om och tillskapa ytterligare tre lägenheter för särskilt boende. Förvaltningen
föreslår då att våning 1 görs om till servicelägenheter.
Kommunal förklarar sig oenig med arbetsgivaren medan övriga
arbetstagarorganisationer inget har att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att man gör servicelägenheter på våning 1 på Esslatorp.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 42 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – pedagogiska luncher inom
äldreboenden tas bort
Socialnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om pedagogiska luncher vidare
och återkomma med ärendet vid nästa sammanträde.
Ärendet
Vid kommunens äldreboenden äter personalen pedagogiska luncher.
Förvaltningen föreslår nu att man som besparing tar bort dessa luncher.
Personalen kan sitta med vid matbordet under måltiden ändå, även om de inte
äter.
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att pedagogiska luncher inom äldreboenden tas bort från
och med 2009-04-01.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan
vidare.
_________

SN § 43 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – avkommunalisera fotvården
Socialnämndens beslut
Fotvården avkommunaliseras.
Ärendet
Förvaltningen föreslår en avkommunalisering av fotvården. Den kommunalt
anställda fotvårdaren erbjuds fortsatt verksamhet genom sitt redan etablerade
företag.
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att fotvården avkommunaliseras.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 44 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – dagcentralernas verksamhet
minskas med 100% tjänst
Socialnämndens beslut
Dagcentralernas verksamhet minskas med 100% tjänst.
Ärendet
Förvaltningen föreslår att verksamheten vid dagcentralerna minskas med 100%.
Detta kan göras genom att inte ersätta en pensionsavgång. Verksamheten på
minidagcentralerna flyttas till de större dagcentralerna, vilket gör att
arbetsbelastningen på personalen minskar.
Kommunal förklarar sig oenig med arbetsgivaren medan övriga
arbetstagarorganisationerna inget har att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att dagcentralernas verksamhet minskas med 100%
tjänst.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 45 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – minidagcentralernas
verksamhet flyttas till de större dagcentralerna
Socialnämndens beslut
Minidagcentralernas verksamhet flyttas till de större dagcentralerna.
Ärendet
Förvaltningen föreslår att verksamheten vid minidagcentralerna flyttas till de
större dagcentralerna. Det är totalt 12 timmars verksamhet per vecka som
försvinner från minidagcentralerna. Dagverksamheten kommer att bedrivas på
Knuten, Åsen och Sköllergården.
Kommunal förklarar sig oenig med arbetsgivaren medan övriga
arbetstagarorganisationerna inget har att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att minidagcentralernas verksamhet flyttas till de större
dagcentralerna.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 46 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – demensdagvårdens
verksamhet minskas med 75% tjänst
Socialnämndens beslut
Demensdagvårdens verksamhet minskas med 75% tjänst.
Ärendet
I samband med en pensionsavgång finns möjlighet att minska verksamheten
inom demensdagvården med 75% tjänst. Detta innebär att det blir tre personer
kvar i verksamheten och således fler brukare på färre personal. Risken med
detta är att det blir stor arbetsbelastning på befintlig personal. Detta får försöka
förebyggas genom schemaläggning och planering.
Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget med tillägget att
det görs en plan för hur många brukare man kan ta emot.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att demensdagvårdens verksamhet minskas med 75%
tjänst.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 47 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – arbetskläder
Socialnämndens beslut
Endast kompletterande inköp av arbetskläder får ske under 2009.
Ärendet
Samtliga personalgrupper inom vård och omsorg har nu fått två uppsättningar
arbetskläder. Fortsättningsvis kommer man att göra inköp när det uppstår
behov, som när ny personal anställs eller när man behöver göra vissa
kompletterande inköp.
Kommunal förklarar sig oenig med arbetsgivaren men de övriga
arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att endast kompletterande inköp av arbetskläder får ske
under 2009.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 48 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – hemvård väster
Socialnämndens beslut
Hemvård väster minskas med 1,5 tjänst från och med 2009-09-01.
Ärendet
Hemvårdsgrupperna i Östansjö och Vretstorp slås ihop till en grupp. Det
innebär att samtlig personal utgår från Vretstorp. Genom detta kan man
förhoppningsvis göra vissa samordningsvinster och därigenom minska
bemanningen med 1,5 tjänst.
Kommunal förklarar sig oenig med arbetsgivaren medan de övriga
arbetstagarorganisationerna inget har att erinra mot förslaget
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att hemvård väster minskas med 1,5 tjänst från och med
2009-09-01.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 49 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – hemvård öster
Socialnämndens beslut
Hemvård öster minskas med 0,5 tjänst från och med 2009-03-01.
Ärendet
Genom att ta bort en vakant tjänst kan hemvården i öster minskas med 50%
tjänst från och med 2009-03-01. Man har redan påbörjat en reducering genom
att göra schematekniska förändringar.
Kommunal förklarar sig oenig med arbetsgivaren medan de övriga
arbetstagarorganisationerna inget har att erinra mot förslaget
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att hemvård öster minskas med 0,5 tjänst från och med
2009-03-01.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 50 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – natten öster
Socialnämndens beslut
Nattbemanningen i öster minskas med 30% tjänst.
Ärendet
Vårdtyngden i öster har minskat. Detta gör att man kan minska
nattbemanningen med 30% tjänst.
Flytande arbetstid införs för viss del av arbetstiden för personal, som kommit
över från landstinget och har personlig tjänstgöringstid. Detta gör att vissa
nätter är det mer tjänstgöringstid än vad som behövs. Nu skall man i stället ta
bort personal vissa nätter och sätta in personal när det behövs.
Kommunal förklarar sig oenig med arbetsgivaren medan de övriga
arbetstagarorganisationerna inget har att erinra mot förslaget
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nattbemanningen i öster minskas med 30% tjänst.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 51 Dnr 2009/22 SN 041

Verksamhetsförändringar – vakanshålla tjänster
Socialnämndens beslut
Informationen godkänns.
Ärendet
Förvaltningen informerar om att i avvaktan på att föreslagna
verksamhetsanpassningar har genomförts vakanshålls lediga tjänster. Detta
innebär att lediga tjänster inte besätts tills vidare, utan att personal får gå på
vikariat tills man vet omfattningen av lediga tjänster.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att informationen godkänns.
_________

SN § 52 Dnr 2009/33 SN 041

Antaganden lönebudget 2010
Socialnämndens beslut
Förvaltningens förslag till antaganden lönebudget 2010 godkänns under
förutsättning att de fackliga förhandlingarna är slutförda.
Ärende
Förvaltningen redovisar förslag till antaganden för lönebudget 2010.
Lönebudgeten beräknas på oförändrad personalstyrka uifrån kända situationer
och beslut i mars 2009.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förslag till antaganden
lönebudget 2010.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 53 Dnr 2009/33 SN 041

Socialnämndens förslag till budget för år 2010 samt plan
för åren 2011 och 2012
Socialnämndens beslut
1. Beslut om socialnämndens verksamhetsmål för 2009 fattas vid nästa
sammanträde.
2. Under förutsättning att de fackliga förhandlingarna är slutförda föreslås
socialnämnden besluta att:
• Förvaltningens förslag till budget för år 2010 och plan för åren 2011 och
2012 antas.
• Till investeringsbudgeten för arbetstekniska hjälpmedel, inventarier och
data äskas för år 2011 650 tkr.
• Förslag till budget för år 2010 och plan för åren 2011 och 2012 överlämnas
till kommunstyrelsen.
Ärende
Budgetförslag för 2010 samt plan för åren 2011 och 2012 har utarbetats av
förvaltningen. I förslaget ingår förvaltningensn förslag till mål för
socialnämnden, förslag till driftbudget för år 2010 och plan för åren 2011 och
2012 samt förslag till investeringsbudget för 2010.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att förslag till budget för år 2010 och plan för åren 2011
och 2012 antas. Till investeringsbudgeten för arbetstekniska hjälpmedel,
inventarier och data äskas för år 2011 650 tkr. Förslag till budget för år 2010
och plan för åren 2011 och 2012 överlämnas till kommunstyrelsen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag
under förutsättning att de fackliga förhandlingarna är slutförda. Ordförande
föreslår även att beslut om verksamhetsmålen fattas vid nästa sammanträde.
_________

SN § 54 Dnr 2009/33 SN 041

Ytterligare verksamhetsförändringar – förslag
Socialnämndens beslut
Informationen om förslag på ytterligare verksamhetsförändringar tas emot.
Ärende
En diskussion om hemrehabilitering pågår inom förvaltningens ledningsgrupp.
En satsning på hemrehabilitering kan få till följd att biståndsbeslut om
permanent boende på kommunens särskilda boenden eller beslut om
korttidsvårdsboende minskar. Idag innebär rutinen med biståndshandläggning
på sjukhuset att biståndshandläggaren kommer in i ett väldigt tidigt skede.
Beslutet fattas då i en annan miljö än hemmiljön, utan att man prövat de
hjälpmedel som finns att tillgå för den som önskar bo kvar hemma.
I ledningsgruppen förs även diskussioner om utveckling och samordning av de
administrativa rutinerna inom hemtjänst och särskilt boende.
Några förslag på ytterligare åtgärder för att hamna inom budgetram 2009 och
2010 presenteras.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden uppdrar till socialchefen att samverka
de förslag som beredningsutskottet beslutar.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att informationen om förslagen tas emot.
Ordförande yrkar bifall till beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 55 Dnr 2009/35 SN 709

Redovisning av verksamhet för personliga ombud i
Sydnärke 2008
Socialnämndens beslut
1. Redovisningen av personliga ombuds verksamhet 2008 godkänns.
2. Socialnämndens ordförande och socialchefen får i uppdrag att, i samråd
med övriga kommuner i Sydnärke, ytterligare öka på de personliga
ombudens insatser för målgruppen.
Ärende
Kommunerna i Sydnärke har sedan 2001 arbetat med stöd till psykiskt
funktionshindrade genom s k Personligt Ombud. Verksamheten är till största
delen statsbidragsfinansierad, vilket hanteras regionalt av landets länsstyrelser.
Under de första åren var verksamheten stationerad i Hallsberg. Idag utgår de
personliga ombuden från Kumla.
Socialchefen återkommer med verksamhetsberättelse för de personliga
ombuden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen och uppdrar
till socialnämndens ordförande och socialchefen att, i samråd med övriga
kommuner i Sydnärke, ytterligare öka på de personliga ombudens insatser för
målgruppen.
Behandling av ärendet
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 56 Dnr 2009/34 SN 214

Yttrande över förslag till översiktsplan för Hallsberg
Socialnämndens beslut
Förvaltningens yttrande över förslag till översiktsplan för Hallsberg godkänns.
Ärende
Förvaltningen har tagit del av förslag till ÖPL för 2006-2010. Socialchefen
redogör för det yttrande, som har överlämnats till strategiutskottet.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att förvaltningens yttrande godkänns. Ordförande
yrkar bifall till beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 57 Dnr 2009/44 SN 701

Verksamhetsberättelse för Väntjänsten i Hallsbergs
kommun år 2008
Socialnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse för Väntjänsten i Hallsbergs kommun år 2008
godkänns.
2. Socialnämnden riktar ett varmt tack till Väntjänstföreningen för deras
insatser under året.
Ärende
Verksamhetsberättelse för Väntjänsten i Hallsbergs kommun för år 2008 har
inkommit. Där framgår att föreningen är mycket aktiv. Man har under året
arbetat för att bryta isoleringen och skapa goda kontakter mellan människor.
Föreningen har telefonjour samt en trygghetskedja, som innebär att man ringer
upp personer som känner sig ensamma. Om man inte får något svar då,
undersöks på olika sätt vad som har hänt.
Väntjänstföreningen är verksam i samtliga tätorter i kommunen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att verksamhetsberättelsen godkänns samt att man riktar ett
varmt tack till föreningens insatser.
_________

SN § 58

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

Beredningsutskottets protokoll §§ 22-30

2.

Individutskottets protokoll §§ 40-55

3. Kommunala handikapprådets/Omsorgsrådets protokoll av 208-11-19
________

SN § 59

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendet
1. Hallsbergs kommun, revisorerna: Skrivelse av 2009-02-11 angående
kvalitetsutvärderingar. Dnr 2009/41 SN 007
2.

Länsstyrelsen Örebro län: Brev av 2009-02-25 angående presentation av
Ansvarsfull alkoholservering. Dnr 2009/42 SN 702

3.

Regionförbundet Örebro: Familjeteamet Sydnärke – Rapport 2009:3
Verksamhetsbeskrivning och utvärdering. Dnr 2009/27 SN 751

4.

Arbetsmiljöverket: Inspektionsmeddelande av 2009-02-25 angående
resultat av inspektion inom kommunla psykiatrin. Dnr 2009/25 SN 026

5.

Länsstyrelsen Örebro län: Inbjudan av 2009-03-02 att söka projektmedel
till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Dnr 2009/29 SN 753

6.

Länsstyrelsen Örebro län: Inbjudan av 2009-03-02 att söka
utvecklingsmedel till kommunerna i syfte att förstärka
kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor
och barn som bevittnat våld. Dnr 2009/28 SN 753

7.

Tillståndsenheten Sydnärke: Tillsynsrapporter från 2009-03-06

8.

European cities against drugs: ECAD newsletter februari 2009

9.

Hallsbergs kommun, Centrala arbetmiljökommittén:
Sammanträdesprotokoll av 2009-02-12
________

