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2009-09-28
Plats och tid

Bibliotekskällaren, Hallsberg, kl 8.30-10.40

Beslutande

Inga-Britt Ritzman (s)
Siw Lunander (s)
Kjell Rapp (s)
Lars Bohman (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)
Conny Larsson (s)

Övriga deltagande

Jan-Åke Ahlin
Lizanne Byström
Inger Karlsson
Maria Strömberg

Utses att justera

Ingrid Grahn

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2009-09-29

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

101-110

Maria Strömberg
Ordförande
Inga-Britt Ritzman
Justerare
Ingrid Grahn

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2009-09-23

Datum för
anslagsuppsättande

2009-10-01

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Maria Strömberg

Utdragsbestyrkande

2009-10-22

SN § 101

Dnr 2009/21 SN 042

Ekonomisk rapport
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska rapporten godkänns
Ärendet
Förvaltningen redogör för den ekonomiska uppföljningen
för socialnämndens samtliga verksamheter.
Prognosen vid delårsrapporten 2009 visar att förvaltningen kommer att
överskrida budget med 4 455 tkr.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att den ekonomiska rapporten godkänns.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att den ekonomiska rapporten godkänns.
_________

SN § 102

Dnr 2009/22 SN 041

Redovisning av planerade ombyggnadsprojekt
Socialnämndens beslut
Redovisningen av de planerade ombyggnadsprojekten tas emot.
Att ge förvaltningen i uppdrag att se över lokalerna vid Sandlyckan.
Ärende
Socialförvaltningen har av socialnämnden erhållit uppdraget att omdisponera
det särskilda boendet Esslatorp för att inrymma 5 servicelägenheter. I uppdraget
ingår även att omvandla befintliga dagvårdutrymmen till tre nya lägenheter. Det
finns ritningar och tidplan framtagna för projektet.
På norr pågår arbetet med att slutföra detaljplaneringen för lokalerna och
gruppboendet Nytorgsgatan 74.
Omstruktureringen av avdelningen Tallåsen vid Sköllergården fortgår.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen för de olika
projekten.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att de redovisade och planerade
ombyggnadsprojekten tas emot.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag samt föreslår att ge
förvaltningen i uppdrag att se över lokalerna vid Sandlyckan.
_________

SN § 103

Dnr 2009/33 SN 041

Plan för inventarier och IT-stöd
Socialnämndens beslut
Den föreslagna planen för inventarier och IT- stöd godkänns.
Ärende
I vårens budgetarbete beslutade KS att ge socialnämnden i uppdrag att redovisa
en plan för inventarier och IT-stöd. Uppdraget skall redovisas till
kommunkansliet senast den 2009-10-14. Förslaget redovisades på
socialnämndens möte
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner föreslagen plan för
inventarier och IT-stöd samt överlämnar denna till kommunkansliet i enlighet
med beslut vid Kommunstyrelsens sammanträde 2009-06-02
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att föreslagen plan godkänns.
_________

SN § 104

Dnr 2009/33 SN 041

Plan för anskaffande av arbetstekniska hjälpmedel
Socialnämndens beslut
Den föreslagna planen för anskaffande av arbetstekniska hjälpmedel godkänns.
Ärende
I vårens budgetarbete beslutade KS att ge socialnämnden i uppdrag att redovisa
en plan för anskaffande av arbetstekniska hjälpmedel. Uppdraget skall redovisas
till kommunkansliet senast den 2009-10-14. Förslaget redovisades på
socialnämndens möte
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner föreslagen plan för
anskaffande av arbetstekniska hjälpmedel samt överlämna denna till
kommunkansliet i enlighet med beslut vid Kommunstyrelsens sammanträde
2009-06-02.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att föreslagen plan godkänns.
_________

SN § 105

Dnr2007/71 SN 750

Kvinnofridsprogram
Socialnämndens beslut
Föreslagen policy för kvinnofrid för Hallsbergs kommun godkänns.
Ärende
Socialnämnden har av kommunstyrelsen erhållit uppdraget att ta fram ett
förslag till policy för kvinnofrid för Hallsbergs kommun.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige
godkänner föreliggande förslag till policy för kvinnofrid för Hallsbergs
kommun.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår nämnden att föreslagen policy för kvinnofrid för
Hallsbergs kommun godkänns.
_________

SN § 106

Dnr2009/114 SN 026

Förslag på svar på inspektionsmeddelande från
arbetsmiljöverket
Socialnämndens beslut
Förslaget på svar till Arbetsmiljöverket godkänns.
Ärende
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av hemtjänst Söder/Åsen.
Inspektionen har medfört krav på att rätta till de brister som uppmärksammats
av Arbetsmiljöverket genom inspektionsmeddelande 2009-08-19, IMÖ 2008/
43410.
De brister och krav som påpekats avser;
- hur vi fört ut innehållet i inspektionsmeddelande till berörda medarbetare.
- hur vi uppfyllt kraven.
- hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet av
åtgärderna.
Berörd enhet har arbetat fram ett förslag till svar på inspektionsmeddelandet.
Där har berörd personal och skyddsombud varit delaktiga i att ta fram
handlingsplan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens förslag.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 107

Dnr 2009/100 SN 760

Förslag på svar till Länsstyrelsen angående tillsyn enligt
13 kap 2§ socialtjänstlagen av Stegen
Socialnämndens beslut
Förslaget på åtgärder angående tillsynen av Länsstyrelsen godkänns.
Ärende
Regeringen har gett Länsstyrelserna i uppdrag att öka antalet tillsynsinsatser,
samt utveckla tillsynen av missbruks- och beroendevården. Länsstyrelsens
tillsyn skall när det gäller öppenvården besvara fyra nyckelfrågor inom
områdena: kvalitet utifrån individens behov, den enskildes delaktighet och
möjlighet till påverkan, barn- och andra närståendes situation, samt brister i
samverkan.
Vid Länsstyrelsens tillsyn vid öppenvården Stegen i Hallsberg konstaterar de att
verksamheten inte uppfyller lagstiftningens intentioner och riktar kritik för
följande brister:
Dokumentation
- Det saknas personakter på Stegen för de brukare som har beslut från annan
kommun än den egna.
- Nödvändiga delar av personakter finns inte tillgängliga på Stegen gällande de
som har beslut från den egna kommunen Hallsberg.
Kvalitet
- Det saknas viktiga delar i systematiska kvalitetsarbetet.
Enligt Länsstyrelsen är Stegen i stort sett en väl fungerande verksamhet.
Länsstyrelsens kritik inriktar sig i huvudsak på brister i dokumentationen och
systematiskt kvalitetsarbete.
Förvaltningen redogör för svaret med åtgärder till Länsstyrelsen.
Förslag till beslut
Socialnämnden i Hallsberg föreslås att besluta att till Länsstyrelsen rapportera
förvaltningens förslag till åtgärder.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 108

Anmälan av delegation
Socialnämndens beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärende
Följande delegationsbeslut redovisades:
1.Beredningutskottets protokoll §§56-62
2.Individutskottets protokoll §§ 155-169
_________

SN § 109

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

1.

Ärendet
Länsstyrelsen Örebro län: Beslut av 2009-08-11 om att inte ansöka om utdömande av
särskild avgift enligt 28 c § Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
fuktionshindrade (LSS). Dnr 2008/32 SN 709

2.

Länsstyrelsen Örebro län: Information av 2009-08-25 om kartläggning av särskilda
boenden i länets kommuner. Dnr 2009/117 SN 735

3.

Sydnärkes Diabetesförening: Skrivelse angående eventuell borttagning av subventioner
till fotvården för diabetikerna.

_________

SN § 110

Övriga frågor
Socialnämndens beslut
Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutinbeskrivning för rapportering av
tillsyn över serveringsställen.
Ärende
Solveig Eriksson(c) önskar rapportering från Alkoholhandläggaren
angående tillsyn av serveringsställen.
Två fältassistenter är anställda från och med den 2009-10-05.
________

