SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2009-04-28
Plats och tid

Folkets Hus, Hallsberg, kl 08.00-09.00

Beslutande

Inga-Britt Ritzman (s)
Siw Lunander (s)
Magnus Andersson (s)
Roland Johansson (s)
Inga-Lill Thim (s)
Conny Larsson (s)
Tryggve Thyresson (v)
Östen Karlsson (c)
Nina Lagemyr (m)
Mattias Nordenflycht Bjurenholt (m)
Ingrid Grahn (fp)
Helena Berghed (kd)

Övriga deltagande

Jan-Åke Ahlin
Lizanne Byström
Inger Karlsson

Utses att justera

Siw Lunander

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2009-04-29

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

60-61

Inger Karlsson
Ordförande
Inga-Britt Ritzman
Justerare
Siw Lunander

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

09-04-28

Datum för
anslagsuppsättande

09-04-30

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Inger Karlsson

Utdragsbestyrkande

09-05-22
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SN § 60

Dnr 2009/25 SN 026

Svar på inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar på
inspektionsmeddelandet och överlämnar det till Arbetsmiljöverket.
2. Kopia skall gå till berörd personalgrupp och huvudskyddsombud.
Ärende
Arbetsmiljöverket genomförde den 13 februari 2009 en tillsyn vid kommunens
kommunala psykiatrienhet. Inspektionen genomfördes med anledning av en
händelse, då en psykiskt sjuk man riktade allvarligt hot mot en arbetstagare vid
den kommunala psykiatrins lokaler. De brister och krav som påpekats avser hot
och våld, tillbudsrapportering samt konsekvens- och riskbedömning.
Arbetsmiljöverket önskar en redogörelse med anledning av de iakttagelser som
gjorts. Förvaltningen har arbetat fram förslag till svar på
inspektionsmeddelandet. Berörd personal har varit delaktig tillsammans med
ansvariga för verksamheten.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar på
inspektionsmeddelandet och överlämnar det till Arbetsmiljöverket. Kopia skall
gå till berörd personalgrupp och huvudskyddsombud.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____________
Paragrafen justeras omedelbart.

SN § 61

Dnr 2009/33 SN 041

Verksamhetsmål för socialnämnden 2010
Socialnämndens beslut
Verksamhetsmålen för socialnämnden 2010 fastställs.
Ärende
Socialnämnden har att fastställa verksamhetsmål för 2010. De
verksamhetsförändringar som nämnden beslutat om kan komma att påverka
målen, varför vissa produktionsmål/resultatmål behöver revideras.
Behandling av ärendet
Ordförande yrkar bifall till föreslagna förändringar.
_________

