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2009-10-28
Plats och tid

Esslatorp Lilla matsalen 8.30-16.30

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)
Solveig Eriksson (c)
Ingrid Grahn (fp)
Helena Berghed (kd)
Conny Larsson (s)

Övriga deltagande

Jan-Åke Ahlin
Lizanne Byström
Håkan Andersson
Maria Strömberg

Utses att justera

Roland Johansson

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen 2009-11-04

Underskrifter

Annika Borg (§ 115)
Patrik Germer (§115)
Ingrid Norman (§116)
Torvald Evanni (§116)
Lars Billström (§116)
Tomas Jonasson (§116)

Sekreterare

Paragrafer

111-119

Maria Strömberg
Ordförande
Inga-Britt Ritzman
Justerare
Roland Johansson

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2009-10-28

Datum för
anslagsuppsättande

2009-11-06

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Maria Strömberg

Utdragsbestyrkande

2009-11-27

SN § 111

Dnr 2009/21 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Rapporten om nämndens ekonomi godkänns.
Ärende
Förvaltningsekonomen höll ett öredragade avseende resultatet av den
ekonomiska uppföljningen efter september månad. Prognosen visar en
avvikelse på
- 245 000 kr.
Förvaltningen påtalade den semesterlöneskuld som finns inom förvaltningen.
Skulden beror på att personalen inte tar ut sina årliga semesterdagar,
vilket innebär att skulden växer.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår att rapporteringen godkänns.
_________

SN § 112

Dnr 2009/27 SN 751

Familjeteamet i Sydnärke – permanent verksamhet
Socialnämndens beslut
1 . Förslaget om att permanenta Familjeteamet i sydnärkekommunerna godkännes.
2. Familjeteamets verksamhet permanentas och utgör via samverkan en del av
Askersunds, Hallsbergs, Kumlas och Laxå kommuners öppenvård.
3. Kumla kommun är värd och har ett arbetsgivaransvar för personalen.
4. Kommunerna har ett gemensamt ekonomiskt ansvar utifrån tidigare
beräkningar och överenskommelse.
5. Finansieringen sker inom befintliga resurser – Individuella åtgärder.
Ärende
Familjeteamet har på uppdrag av Sydnärkekommunerna bedrivit
familjestödjande arbete sedan 2006. Verksamheten utvärderas genom
Regionförbundet Örebro län våren 2009 med goda resultat. Utvärderingen
påvisade behovet av en hemmabaserad behandling är ett viktigt komplement till
annan/ extern vård som ex. placering på behandlingshem.
Syftet med med Familjeteamet är att tillhandahålla kvalificerat stöd och
behandling för familjer i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå samt undvika
placeringar av barn och unga.
Förslag till beslut
Socialnämnden i Hallsberg föreslås besluta;
-att Familjeteamets verksamhet permanentas och utgör via samverkan en del av
Askersunds, Hallsberg, Kumla och Laxå kommuners öppenvård
-att styrgrupp för verksamhet utgörs av respektive kommuns IFO-chef
-att Kumla kommun är värd och har ett arbetsgivaransvar för personalen
-att kommunerna har ett gemensamt ekonomiskt ansvar utifrån tidigare
beräkningar och överenskommelse
-att finansieringen sker inom befintliga resurser – Individuella åtgärder.
Behandling av ärendet
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________

SN § 113

Dnr 2009/151 SN 016

Handlingsplan för socialförvaltningen med utgångspunkt
från risk- och sårbarhetsanalysen
Socialnämndens beslut
1.Socialnämnden beslutar att anta planen för socialförvaltningen med
utgångspunkt från risk- och sårbarhetsanalysen.
2.Socialförvaltningen får i uppdrag att upprätta en rutinbeskrivning för
trygghetslarmen vid ett eventuellt avbrott i telefontrafiken.
Ärende
Kommunfullmäktige antog 2008-04 dokumentet: Risk och sårbarhetsnalys.
Med beslutet följer att varje förvaltning skall beskriva hur de
förvaltningsspecifika riskerna kan elimineras. Förvaltningens ledningsgrupp har
därför tillsammans med planeringssekreterare Ann Lagerlöf tagit ställning till
ett material i rubricerat ärende.
För varje mandatperiod skall reviderad handlingsplan antas.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden beslutar att anta handlingsplan för
socialförvaltningen med utgångspunkt från risk- och sårbarhetsanalysen, 200908-14.
Behandling av ärendet
1. Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta att anta
handlingsplanen för socialförvaltningen med utgångspunkt från risk- och
sårbarhetsanalysen.
2. Ordförande föreslår att ge socialförvaltningen i uppdrag att upprätta en
rutinbeskrivning då ett eventuellt avbrott uppstår i telefontrafiken gällande
trygghetslarmen.
________

SN § 114

Dnr 2009/14 SN 737

Uppsökande verksamhet
Socialnämndens beslut
Rapporten om uppsökande verksamhet godkänns.
Ärende
Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden ansvar för att det sker en
uppsökande verksamhet bland våra äldre. Hur verksamheten organiseras är upp
till varje enskild kommun.
I Hallsbergs kommun finns en mycket väl fungerande väntjänst. Verksamheten
inom väntjänsten utvecklas ständigt. Tanken är att seniorer möter seniorer i
olika sammanhang. Till stor del är aktiviteterna även ett viktigt stöd till
anhöriga - anhörigverksamhet.
Det senaste inslaget är att organisera s k fixarservice, som inom ramen för
väntjänsten i Hallsberg kallas fixarvännen. Händiga seniorer kan hjälpa andra
seniorer som inte har förmåga att utföra vissa sysslor. Det kan vara allt från att
hänga upp gardiner till att bära upp en låda på vinden.
Utöver de ledsagande och kontaktskapande uppgifter väntjänsten idag har finns
ett intresse av att bli en länk mellan socialtjänsten/andra myndigheter och våra
seniorer. Därför har diskussioner förts om en utvidgad uppgift för väntjänsten;
Uppsökande verksamhet!
I konceptet för den uppsökande verksamheten skall en frivillighet gälla för att
erhålla ett besök för alla som fyller 78 år. Utöver besöket skall senioren
dessutom inbjudas till en seniordag i mars/april kommande år, för att få veta
mer om vilka möjligheter till stöd som finns i vårt samhälle. Seniordagen
planeras och genomförs gemensamt väntjänsten och socialförvaltningen. Till
dagen inbjuds även andra myndigheter att informera. Dessutom kommer dagen
att innehålla någon övrig intressant programpunkt.
Koncept för uppsökande verksamhet håller på att arbetas fram av en gemensam
arbetsgrupp för väntjänsten och socialförvaltningen.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att i samverkan med väntjänsten genomföra
uppsökande verksamhet under 2010 samt 2011. Därefter skall en utvärdering
ske. Väntjänsten skall erhålla ersättning för sina insatser, vars omfattning
beslutas av socialnämnden vid ett senare tillfälle.

SN § 114 forts
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
________

SN § 115

Ansvarsfull alkoholservering
Socialnämndens beslut
Socialnämnden mottog informationen.
Ärende
Länsstyrelsen, Annika Borg presenterade uppföljningen av projektet
Ansvarsfull alkoholservering som startades år 2006. Ansvarsfull
alkoholservering är en metod som syftar till att förebygga alkoholrelaterade
problem i och kring krogmiljön för att få ett attraktivare och tryggare nöjesliv i
Örebro län. Arbetet med metoden bygger på samverkan mellen polis, krögare,
alkohol- och drogsamordnare samt kommunala alkoholhandläggare. Metoden
beskrevs som ett hjul vilket innebär kartläggning, information, utbildning av
serveringspersonal, tillsyn av handläggare och polis, uppföljning och
samverkan.
Målen med Ansvarsfull alkoholservering är att.
–
minska kraftigt berusade personer på krogen
–
hindra att underåriga serveras alkohol på krogen
–
minska det alkoholrelaterade våldet
Länsstyrelsen beskrev kartläggningen som gjordes under år 2006 angående,
servering av alkohol till ungdomar och servering av alkohol till personer som är
berusade.
Uppföljning har sedan skett under år 2009, vilket visar på ett positivt resultat
för restaurangerna.
Information gavs också om att regeringen vill öka tillsynen i kommunerna
gällande tobaksinköp.

________

SN § 116

Dnr 2009/59 SN 007

Personella resurser inom socialnämndens äldreomsorgrevisionsrapport
Socialnämndens beslut
Socialnämnden mottog informationen.
Ärende
Revisorerna i Hallsberg gav 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 boende och
hemtjänst ändamålenligt och effektivt.
Svar på revisorernas revisionsrapport har varit uppe vid tidigare
nämndsammanträde SN § 81/ 09.
Under dagens möte deltog revisorerna med anledning av rapporten och en
muntlig dialog fördes.Förvaltningen beskrev hur planeringen ser ut framåt för
äldreomsorgen i Hallsberg.
Revisorerna beskrev sitt uppdrag i sin helhet för Hallsbergs kommun.
Önskemål framkom om att revisorerna deltar i nämndmöten oftare och gärna i
samband med revision.
________

SN § 117

Anmälan av delegation
Socialnämndens beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärende
Följande delegationsbeslut redovisades:
1.

Beredningsutskottets protokoll §§ -63

2.

Individutskottets protokoll §§ -170

3.

Gårdsråd Knuten 090904

4. Gårdsråd Öster 2009-09-22
_________

SN § 118

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendet
1. Hallsbergs kommun Centrala arbetsmiljökommittén,
Sammanträdesprotokoll 20090508.
_________

SN § 119

Dnr 2008/46 SN 026

Arbetsmiljöverkets tillsyn för nattpatruller
IMÖ 2008/ 16103, 16759,17103
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta det svar som förvaltningen upprättat till
Arbetsmiljöverket.
Ärende
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektionsuppföljning under augusti månad
2009 av nattpatrullerna vid Esslatorp, i centrala Hallsberg vid Sköllergården
samt hemtjänst Söder/ Åsen.
Utifrån inspektionens besök ställdes krav på svar i följande områden;
– hur förvaltningen fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda
medarbetare.
– hur förvaltningen har uppfyllt kraven som Arbetsmiljöverket ställer i sin
skrivelse.
– hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet
av åtgärderna.
Förvaltningen har arbetat med frågorna och formulerat ett svar som presenteras
för nämnden.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås anta det svar som förvaltningen upprättat till
Arbetsmiljöverket.
Behandling av ärendet
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
________

