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SN § 78

Dnr 2007/61 SN 041

Socialnämndens driftbudget 2009 – Förslag till budgetbegrepp, konteringsbudget, anslagsbindning samt
principer för ändring av konteringsbudget
Socialnämndens beslut
1. Konteringsbudget för 2009 fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Anslagsbindning för 2009 fastställs enligt förvaltningens förslag.
3. Förvaltningens förslag till principer för ändring av konteringsbudget
godkänns.
Ärende
Förvaltningen lämnar förslag till budgetbegrepp, konteringsbudget,
anslagsbindning samt principer för ändring av konteringsbudget för 2009 års
driftbudget.
I driftbudget ingår socialnämndens löpande intäkter och kostnader. De
budgetbegrepp som förekommer är:
- Fullmäktigebudget – av kommunfullmäktige fastställt budgetanslag för
nämnden.
- Nämndbudget – av socialnämnden fastställda belopp inom konteringsbudget
och anslagsbindning.
- Konteringsbudget – av socialnämnden fastställda nettobelopp per identitet.
- Anslagsbindning – av socialnämnden fastställda belopp eller summerade
belopp, som endast kan ändras genom nämndbeslut.
Områdeschefen delegeras rätten att fatta beslut om omdisponeringar av
konteringsbudget inom sin anslagbindning, om inte ändringarna är av principiell
betydelse och/eller av större omfattning. I dessa fall ankommer det på
socialnämnden att besluta om ändring av konteringsbudgeten.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att konteringsbudget och anslagsbindning fastställs enligt
förvaltningens förslag samt att förslag till principer för ändring av
konteringsbudget godkänns.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 79

Dnr 2009/21 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska rapporten godkänns.
Ärende
Ekonomiuppföljningen efter maj månad visar ett prognostiserat underskott för
socialnämndens verksamheter på 5 148 tkr. Det är vård och omsorg samt
individ- och familjeomsorgen som ligger över budget. Inom vård och omsorg är
det hemtjänsten som står för det största underskottet. Kostnaden för ekonomiskt
bistånd ökar. Handikappomsorgen uppvisar ett positivt resultat.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att rapporten godkänns.
Behandling av ärendet
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 80

Dnr 2009/21 SN 042

Uppföljningsrapport av verksamhet och ekonomi april
2009
Socialnämndens beslut
Uppföljningsrapport av verksamhet och ekonomi april 2009 godkänns.
Ärende
Inom vård och omsorg har vinterkräksjukan medfört höga kostnader på
särskilda boenden.
Arbete pågår med att föra ut personliga assistenter från handikappenheten till
arbetsledarna inom vård och omsorg.
Inom individ- och familjeomsorgen har försörjningsstödet ökat sedan
föregående månad och är drygt 30% högre än vid samma tid förra året. Även
antalet barn och ungdomar som behöver socialtjänstens insatser har ökat.
Socialnämnden har beslutat om de återstående verksamhetsförändringar som
behövs för att klara 2010 års budget, i enlighet med den nivå som
kommunstyrelsen fastställde i december 2008.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att uppföljningsrapport av verksamhet och
ekonomi godkänns. Ordförande yrkar bifall till beredningsutskottets förslag.
__________

SN § 81

Dnr 2009/59 SN 007

Revisionsrapport ”Personella resurser inom socialnämndens äldreomsorg” - svar till kommunens revisorer
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden väger in synpunkterna från revisorerna i höstens målarbete.
Särskild tonvikt skall läggas på att, tillsammans med förvaltningen, arbeta fram
en tydlig policy med tillhörande rutiner för att styra de personella resurserna
inom äldreomsorgen och handikappomsorgen.
2. I samband med målarbetet skall förvaltningen presentera den bemanning som
finns på kommunens särskilda boenden utifrån sysselsättningsgrad per boende,
en lämplig nivå på bemanningen utifrån vårdinriktning på boendet samt med
hänsyn tagen till storleken på boendet.
Ärende
Revisorerna i Hallsberg har gett Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en förstudie avseende hur
nämnden styr äldreomsorgens personella resurser. Revisionsfrågan i förstudien
har varit om nämnden säkerställer personalutnyttjandet inom äldreomsorgens
särskilda boenden och hemtjänst ändamålsenligt och effektivt.
Revisorernas sammanfattande bedömning efter genomförd förstudie är att
verksamheten behöver arbeta för att utveckla sin styrning och uppföljning av
personella resurser. Svar från nämnden önskas senast den 30 juni på vilka
åtgärder som kommer att vidtagas med anledning av revisionsrapporten.
Förvaltningen har formulerat ett svar, som presenteras för nämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att väga in synpunkterna från
revisorerna i höstens målarbete. Särskild tonvikt skall läggas på att, tillsammans
med förvaltningen, arbeta fram en tydlig policy med tillhörande rutiner för att
styra de personella resurserna inom äldreomsorgen och handikappomsorgen. I
samband med målarbetet skall förvaltningen presentera den bemanning som
finns på kommunens särskilda boenden utifrån sysselsättningsgrad per boende,
en lämplig nivå på bemanningen utifrån vårdinriktning på boendet samt med
hänsyn tagen till storleken på boendet.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
___________

SN § 82

Dnr 2009/68 SN 753

Ansökan om bidrag till verksamheten på Kvinnohuset i
Örebro för 2010
Socialnämndens beslut
1. Kvinnohuset i Örebro beviljas bidrag med 30 900 kronor till verksamheten år
2010.
2. Kostnaden skall belasta invid- och familjeomsorg individuella åtgärder
övriga vuxna, ID 86163.
Ärende
Kvinnohuset i Örebro ansöker om bidrag med 30 900 kronor till verksamheten
år 2010. Bidraget motsvarar en ersättning om 2 kronor per kommuninvånare i
Hallsbergs kommun.
Kvinnohuset arbetar med att stötta och hjälpa misshandlade kvinnor. De har
även ett barnprojekt, där två specialistpedagoger stödjer barnen som bor eller
har bott på Kvinnohuset i Örebro.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kvinnohuset i Örebro beviljas bidrag med 30 900
kronor till verksamheten 2010. Kostnaden skall belasta invid- och
familjeomsorg individuella åtgärder övriga vuxna, ID 86163.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 83

Dnr 2009/69 SN 753

Förfrågan om att gemensamt söka bidrag till Örebro
mansmottagning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden avstår från att göra en gemensam ansökan och hänvisar till att
ansöka om medel genom att exempelvis vända sig till Regionförbundet, för en
vidare diskussion bland länets socialnämnder.
Ärende
Örebro mansmottagning har framfört önskemål till socialnämnden om att
gemensamt ansöka om utvecklingsmedel till lokal samverkan för kvinnofrid.
Enligt vad som framgår av mansmottagningens framställan önskas även stöd av
Örebro kommun samt från Sydnärkekommunerna om att upprätta en gemensam
ansökan.
Ansökningstiden för den här ansökningsomgången går ut under maj månad
2009.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden avstår från att göra en gemensam
ansökan och hänvisar till att ansöka om medel genom att exempelvis vända sig
till Regionförbundet, för en vidare diskussion bland länets socialnämnder.
Behandling av ärendet
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 84

Dnr 2007/71 SN 750

Kvinnofrid – handlingsprogram för att stödja kvinnor och
barn utsatta för relationsvåld
Socialnämndens beslut
Ärendet behandlas på socialnämndens sammanträde den 27 augusti 2009.
Ärende
Hallsbergs kommun har att besluta om ett policydokument för kvinnofrid.
Processen att ta fram detta dokument pågår. Samtidigt har socialnämnden att
fastställda ett handlingsprogram för kvinnofrid. Förvaltningen har därför
utarbetat ett förslag till handlingsprogram för socialnämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att handlingsprogram för socialnämnden för att stödja
kvinnor och barn utsatta för relationsvåld antas av nämnden.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden inte fattar något beslut vid dagens
sammanträde utan att ärendet tas upp igen på socialnämnden den 27 augusti
2009.
_________

SN § 85

Dnr 2009/52 SN 709

Redovisning av ej verkställda beslut till och med
kvartal 1, 2009
Socialnämndens beslut
Redovisningen av ej verkställda beslut till och med kvartal 1, 2009, godkänns.
Ärende
Socialnämnden skall efter varje kvartal redovisa ej verkställda beslut enligt SoL
4 kap 1 § samt enligt 9 § LSS till Länsstyrelsen. Rapporten skall innehålla
uppgifter om eventuellt ej verkställda, gynnande beslut eller beslut med
avbruten verkställighet. Sammanställningen skall även överlämnas till
socialnämnden, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
För kvartal 1, 2009, har ett beslut om ledsagarservice enligt 9:3 § LSS samt ett
beslut om daglig verksamhet enligt 9:10 § LSS rapporterats som ej verkställda.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att redovisningen av ej verkställda beslut godkänns.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
________

SN § 86

Dnr 2006/65 SN 047

Stimulansmedel 2007-2008 för insatser inom vård och
omsorg om äldre personer - slutredovisning
Socialnämndens beslut
Redovisningen av stimulansmedel 2007-2008 godkänns.
Ärende
Socialnämnden beviljades år 2007 stimulansmedel från Socialstyrelsen för
insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Syftet med stimulansmedlen
är att utveckla och höja kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre kvinnor
och män. Stimulansbidraget ska efter lokala behov och prioriteringar användas
till de områden där de bedöms göra störst nytt i varje enskild kommun.
Hallsbergs kommun ansökte om medel för utveckling inom rehabilitering, kost/
nutrition samt det sociala innehållet. Total belopp som söktes, och beviljades,
var 1 654 000 kronor.
Redovisning av ovanstående stimulansmedel skall göras till nämnden vid två
tillfällen. En delredovisning av stimulansmedel 2007-2008 gjordes till nämnden
vid sammanträde 2008-03-13. Stimulansmedel 2007-2008 är nu avslutade och
redovisade till Socialstyrelsen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att redovisningen av stimulansmedel 2007-2008
godkänns.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
________

SN § 87

Dnr 2009/63 SN 761

Remissyttrande, SOU 2009:23, statens utredning Olovlig
tobaksförsäljning – information
Socialnämndens beslut
Informationen om beredningsutskottets beslut angående remissyttrande över
statens utredning Olovlig tobaksförsäljning godkänns.
Ärende
Hallsbergs kommun har fått möjlighet att yttra sig över statens utredning om
olovlig tobaksförsäljning, SOU 2009:23. Regeringen ville ha synpunkter på
förslagen i utredningen samt på materialet i betänkandet senast den 10 juni.
Socialnämnden delegerade därför 2009-05-14, SN § 70, till beredningsutskottet
att fatta beslut om förvaltningens förslag till yttrande.
Den 28 maj fattade beredningsutskottet beslut om att anta tillståndshandläggare
Patrik Germers yttrande över SOU 2009:23 som nämndens yttrande, BU § 46.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att informationen om beredningsutskottets beslut godkänns.
_________

SN § 88

Övriga frågor
Förvaltningen lämnar nedanstående information:
Anställningsstopp
Kommunstyrelsen har beslutat om att anställningsstopp införs i kommunen.
Vissa undantag kan dock göras efter prövning av förvaltningschef och
nämndordförande. Beslut om tillsättande av tjänst delges sedan nämnden som
delegationsbeslut.
Fältassistenter
Kommunstyrelsen har beslutat om att två fältassistenter skall anställas i
kommunen.
_________

SN § 89

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

Beredningsutskottets protokoll §§ 37-46

2.

Individutskottets protokoll §§ 83-105

3.

Minnesanteckningar från Gårdsråd Knuten 090529
Tjänstemannabeslut

4.
________

Dnr 2009/79 SN 022
Beslut om förordnande som socialchef

