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2009-08-27
Plats och tid

Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20

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)
Mattias Nordenflycht Bjurenholt (m)
Ingrid Grahn (fp)
Helena Berghed (kd)

Övriga deltagande

Jan-Åke Ahlin, §§ 90-96
Lizanne Byström, §§ 90-96
Inger Karlsson

Utses att justera

Inga-Lill Thim

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2009-09-01

Underskrifter

Annika Winqvist, § 90
Håkan Andersson, § 90
Elisabeth Bouvin-Sandberg, §§ 90-91

Sekreterare

Paragrafer

90-100

Inger Karlsson
Ordförande
Inga-Britt Ritzman
Justerare
Inga-Lill Thim

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2009-08-27

Datum för
anslagsuppsättande

2009-09-02

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Inger Karlsson

Utdragsbestyrkande

2009-09-24

SN § 90

Verksamhetsförändringar
Socialnämndens beslut
Rapporten om verksamhetsförändringar godkänns.
Ärende
Verksamhetsansvariga redovisar situationen beträffande de förändringar som
nämnden beslutat om under våren för att på sikt minska nämndens
nettokostnader.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 91

Dnr 2009/109 SN 042

Delårsrapport 2009 för socialnämnden
Socialnämndens beslut
1. Informationen om delårsrapporten godkänns.
2. Delårsrapport 2009 för socialnämnden överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärende
Delårsrapporten avser tiden 1 januari – 31 juli och innehåller
verksamhetsinformation, ekonomisk information, miljöredovisning och
personalekonomisk redovisning för nämndens verksamheter.
I samband med delårsrapporten görs även en avstämning mot socialnämndens
mål. På grund av gjorda förändringar för att anpassa verksamheten till budget är
det inte möjligt att uppfylla samtliga mål.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att informationen om delårsrapporten godkänns samt att
den överlämnas till kommunfullmäktige.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 92

Dnr 2009/5 SN 709

Återrapportering av den interna kontrollen år 2009
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för första halvåret
år 2009 godkänns.
2. Förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen
under första halvåret år 2009 godkänns.
3. Uppföljningen av den interna kontrollen överlämnas till kommunstyrelsen,
i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och
verksamhet.
Ärende
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 för första halvåret år 2009, att
godkänna förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna
kontrollen under första halvåret år 2009 samt 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 att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 93

Dnr 2009/107 SN 002

Delegationsordning för socialnämnden – förändringar
Socialnämndens beslut
1. Socialnämndens ordförande erhåller rätten att utse ställföreträdande
ordförande vid egen frånvaro, såsom semester, kortare sjukdomstid eller
annan kortare ledighet.
2. Socialchefen erhåller rätten att utse tillfällig ersättare vid egen frånvaro,
såsom semester, kortare sjukdomstid eller annan kortare ledighet.
3. Vid frånvaro överstigande 60 dagar, för ordförande eller socialchef, har
socialnämnden att besluta om ersättare, vilket innebär att denna uppgift ej
delegeras.
Ärende
I socialnämndens delegationsordning,som fastställdes av socialnämnden
2005-02-01 § 8, finns vissa brister vad gäller rätten att fatta självständiga beslut.
Ordförandes möjlighet att skyndsamt ordna ersättare behöver fastställas. Likaså
behöver fastställas vem som har rätten att utse ställföreträdande socialchef
under dennes frånvaro.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att socialnämndens
ordförande erhåller rätten att utse ställföreträdande ordförande vid egen
frånvaro, såsom semester, kortare sjukdomstid eller annan kortare ledighet.
Socialchefen erhåller rätten att utse tillfällig ersättare vid egen frånvaro, såsom
semester, kortare sjukdomstid eller annan kortare ledighet. Vid frånvaro
överstigande 60 dagar, för ordförande eller socialchef, har socialnämnden att
besluta om ersättare, vilket innebär att denna uppgift ej delegeras.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 94

Dnr 2009/113 SN 002

Delegationsordning för socialnämnden – förändringar
Socialnämndens beslut
1. Förvaltningens personalhandläggare delegeras att fatta beslut om beviljande
av tjänstledighet för enskild angelägenhet.
2. Förvaltningens personalhandläggare delegeras att fatta beslut om
fastställande av löneförmåner vid tjänstledighet för enskild angelägenhet.
Ärende
Kommunens chefsgrupp och PA-grupp föreslår ändring av beslutsrätten
gällande tjänstledighet för enskild angelägenhet enligt bestämmelserna i
kollektivavtalet, Allmänna Bestämmelser (AB). Bakgrunden till förslaget är att
det skall ske en likvärdig bedömning för medarbetarna i kommunen. Förslaget
innebär att personalhandläggarna inom respektive förvaltning skall vara
beslutsfattare i frågor vid tjänstledighet för enskild angelägenhet.
Förslag till beslut
Förvaltningens personalhandläggare delegeras att fatta beslut om fastställande
av löneförmåner vid tjänstledighet för enskild angelägenhet samt beviljande av
tjänstledighet för enskild angelägenhet.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 95

Dnr 2009/110 SN 756

Borttagande av högkostnadsskydd vid Familjerådgivningen
Socialnämndens beslut
1. Högkostnadsskyddet vid Familjerådgivningen avskaffas.
2. Besöksavgiften på 150 kronor per besök på Familjerådgivningen bibehålls.
Ärende
Örebro läns landsting bedriver sedan 1995 familjerådgivning på uppdrag av
länets kommuner. En besöksavgift på 150 kronor tas ut och ett
högkostnadsskydd inträder efter 10 besök.
Regionförbundet föreslår i skrivelse att högkostnadsskyddet tas bort. Då ärendet
avser ett avgiftsbeslut skall beslut fattas i respektive kommun.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att högkostnadsskyddet vid
Familjerådgivningen avskaffas och att besöksavgiften på 150 kronor per besök
bibehålls.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom beredningsutskottets förslag.
Tryggve Thyresson (v) föreslår att högkostnadsskyddet behålles eller att
förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan vidare.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och anser att nämnden beslutat anta
ordförandes förslag.
Reservation
Tryggve Thyresson (v) reserverar sig mot nämndens beslut.
_________

SN § 96

Dnr 2009/102 SN 738

Tillsyn enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen av
äldreomsorgen i Hallsbergs kommun
Socialnämndens beslut
1. Vidtagna åtgärder godkänns.
2. De vidtagna åtgärderna meddelas Länsstyrelsen.
Ärende
Länsstyrelsen har efter tillsyn av sommarvikariernas kompetens, samt tillsyn av
hur ”äldreomsorgen” förvarar bland annat knivar och kemikalier, valt att rikta
kritik mot socialnämndens verksamhet. Kritiken består framför allt i att
socialnämnden brister i att följa upp sommarvikariernas kunskapsnivå efter
genomförd introduktion. Beträffande förvaring av knivar och kemikalier lämnas
ingen kritik.
Förvaltningen ändrar nu i det introduktionsprogram som finns för introduktion
av nyanställda. Det innebär att en uppföljning kommer att ske av kunskapsnivån
på flera väsentliga punkter från och med 2010. Där kommer kunskap om
anmälningsskyldigheten enligt Lex Sarah speciellt att efterfrågas. Det kommer
även att ske en uppföljning av kunskapsnivån hos de vikarier som återkommer
till socialnämndens verksamheter.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner åtgärderna samt meddelar
Länsstyrelsen de vidtagna åtgärderna.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom beredningsutskottets förslag.
_________

SN § 97

Dnr 2007/71 SN 750

Kvinnofrid, policydokument för Hallsbergs kommun
Socialnämndens beslut
Beslut om policy för kvinnofrid fattas på socialnämndens nästa sammanträde.
Ärende
Hallsbergs kommun skall besluta om ett policydokument för kvinnofrid.
Socialnämnden har haft möjlighet att bearbeta ett utkast en andra gång. I det
föreliggande förslaget har tidigare handlingsprogram för socialförvaltningen
exkluderats.
Ordförande presenterar ett nytt utkast till policydokument. Det nya förslaget
skickas ut till nämndens ledamöter inför socialnämndens sammanträde den 27
augusti.
Förslag till beslut
Förvaltningen förslår att socialnämnden lämnar över förslag till policy för
kvinnofrid, daterat 2009-08-27, till kommunstyrelsen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att nämnden fattar beslut om policy för kvinnofrid vid
nästa sammanträde.
_________

SN § 98

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

Beredningsutskottets protokoll §§ 47-55

2.

Individutskottets protokoll §§ 106-135, 136-148, 149-154

3.

Kommunala pensionärsrådets protokoll §§ 7-12

4.
Kommunala handikapprådets/omsorgsrådets protokoll §§ 10-18
____

SN § 99

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendet
1.

Sydnärkes Diabetesförening: Skrivelse av 31 maj 2009 angående
subventioner till fotvård för diabetiker. Dnr 2009/22 SN 041

2.

Socialstyrelsen, dnr 00-4160/2008: Beslut av 2009-05-04 om
anvisning av stimulansbidrag för att förbereda och utveckla
valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg. Dnr 2009/45 SN
737

3.

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen: Ansökan om medel från
Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden. Dnr 2009/06 SN 739

4.

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden: Beslut om medel från
Alzheimerfonden. Dnr 2009/66 SN 739

5.

Länsstyrelsen Örebro län, dnr 7012-08022-2009: Redovisning av
2009-06-16 angående kartläggning av kommunernas samverkan med
organisationer och/eller föreningar. Dnr 2009/56 SN 701

6.

Länsstyrelsen Örebro län, dnr 7012-03277-2009: Redovisning av
2009-07-10 angående kartläggning av kommunernas planering för
resurser för kunskapsbaserad vård. Dnr 2009/99 SN 760

7.

Socialstyrelsen, dnr 21-747/2009: Skrivelse av 2009-07-15 angående
stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.
Dnr 2009/96 SN 047

8.

Hallsbergs kommun, kommunfullmäktige: Sammanträdesprotokoll av
2009-06-15 § 69: Val efter Elisabeth Lodén (s)

9.

Hallsbergs kommun, kommunfullmäktige: Sammanträdesprotokoll av
2009-06-15 § 70: Deltagande i utvecklingsfrågor mot alkoholskador
och narkotika

10.

ECAD Newsletter: Volym 3, 4, 5 och 6 2009

11.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga: Nyhetsbrev nummer 2 2009

SN § 99 forts
Socialstyrelsens Meddelandeblad
12.

Socialstyrelsens upphävande av Socialstyrelsens
föreskrifter (2007:9) om användningen av
begrepp och termer

________

Juli 2009

SN § 100

Kursinbjudningar
Socialnämndens beslut
Intresserade ledamöter kan anmäla sig till Länsstyrelsens konferens Ansvarsfull
tillståndsgivning den 18 september och landstingets konferenser om Khat och
anabola androgena steroider den 8 oktober samt Tryggare kan ingen vara... den
2 oktober. Reseersättning och förlorad arbetsförtjänst betalas ut.
Ärendet
Följande inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit:
1.

Kommunakuten inbjuder till kursen Ny sekretesslag i Stockholm den
23 september 2009.

2.

Kommunakuten inbjuder till kursen LOV kundval/valfrihet i teori
och praktik i den och 23 september 2009.

3.

Länsstyrelsen Örebro län inbjuder till konferensen Ansvarsfull
tillståndsgivning i Örebro den 18 september 2009.

4.

Öhrlings PricewaterhouseCooper: Komrevs utbildningar hösten 2009 –
kurskatalog.

5.

Örebro läns landsting, psykiatrin – beroendecentrum, inbjuder till
konferens om Khat och Anabola Androgena Steroider i Örebro den
8 oktober 2009.

6.

Örebro läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden, inbjuder till
seminariet Tryggare kan ingen vara...... i Örebro den 2 oktober 2009.
_________

