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Håkan Andersson, § 120
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Britt-Marie Jansson, § 120

Sekreterare

Paragrafer
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Inger Karlsson
Ordförande
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Justerare
Ingrid Grahn

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2009-11-25

Datum för
anslagsuppsättande

2009-12-04

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, V:a Storgatan 6-8, Hallsberg

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift
Inger Karlsson

Utdragsbestyrkande

2009-12-29

SN § 120

Dnr 2009/159 SN 730

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt SoL
Socialnämndens beslut
Reviderade riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen
godkänns med följande ändringar:
• Punkt 3: Andra stycket under punkt 3, som handlar om service samt hälso- och
sjukvård som uppgår till 60 timmar eller mer i veckan, utgår.
• Punkt 3.1.1: Meningen ”Den enskilde kan ges hjälp med dusch och hårtvätt samt
enkel nagelklippning en gång per vecka” ändras till att lyda ”Den enskilde kan ges
hjälp med dusch och hårtvätt minst en gång i veckan samt enkel nagelvård en gång
per vecka.”
• Punkt 9: Tillägg av meningen ”Information och stöd kan ges”.
Ärende
Förvaltningen har gått igenom och reviderat riktlinjerna till gällande lagstiftning och
praktik vad gäller biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen (SoL). Ambitionen
är att ha riktlinjer som är enkla och lätta att tillämpa.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna reviderade riktlinjer för
biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår beredningsutskottet att ställa sig bakom förvaltningens förslag
efter att föreslagna ändringar gjorts.
_________

SN § 121

Dnr 2009/21 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska rapporten för socialnämnden godkänns.
Ärende
Socialnämnden har i sin budget för 2009 räknat med ett underskott, som skall
åtgärdas under 2010. Den ekonomiska uppföljningen efter oktober månad visar nu
på ett underskott, som är cirka en halv miljon kronor lägre än förväntat.
Vård och omsorg samt enheten för personer med funktionsnedsättning uppvisar ett
positivt resultat medan individ- och familjeomsorgen visar på ett underskott. Det
ekonomiska biståndet beräknas överskrida budget med cirka 1,5 miljon kronor.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet ställer sig bakom förvaltningens förslag. Ordförande föreslår att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________

SN § 122

Dnr 2009/156 SN 041

Målformuleringar för socialnämnden 2011
Socialnämndens beslut
Följande mål antas i 2011 års budget:
1. Barn till missbrukare samt till kommuninvånare med psykiska funktionshinder
skall erbjudas individuellt och gruppriktat stöd i de fall socialnämnden har en relation
med missbrukaren. Insatserna skall sättas in inom fyra veckor.
2. Medlingssamtal mellan ung brottsmisstänkt och brottsoffer skall erbjudas inom
sju arbetsdagar efter det att socialnämnden fått kännedom om ärendet.
Ärende
Kommunstyrelsen har på rekommendation av Samverkansrådet för barn och
ungdomar i Hallsberg gett varje kommunal nämnd i uppdrag att formulera två
specifika mål för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att anta följande mål i 2011 års budget:
1. Barn till missbrukare skall erbjudas individuellt och gruppriktat stöd i de fall
socialnämnden har en relation med missbrukaren. Insatserna skall sättas in inom fyra
veckor.
2. Ungdomar skall erbjudas medling inom sju arbetsdagar efter det att
socialnämnden fått kännedom om ärendet.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att punkt 2 i förvaltningens beslutsförslag formuleras om
men ställer sig i övrigt bakom förslaget.
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom beredningsutskottets förslag men
med tillägget under punkt 1 att även barn till kommuninvånare med psykiska
funktionshinder skall erbjudas stöd.
_________

SN § 123

Dnr 2009/157 SN 730

Förändringar av nomenklatur inom socialnämndens
verksamhetsområden
Socialnämndens beslut
1. Förändringar i nomenklaturen antas, som innebär att socialnämndens tre
verksamhetsområden fortsättningsvis är:
- individ- och familjeomsorg
- vård och omsorg
- enheten för personer med funktionsnedsättning.
2. Benämningen ”kommuninvånare” antas och förvaltningen får i uppdrag att
använda benämningen i socialnämndens styrdokument, som ersättning för brukare,
vårdtagare, omsorgstagare, klient och patient.
Ärende
Under 2010 kommer förvaltningen att gå igenom socialnämndens styrdokument
inom ramen för lagstiftad kvalitetsledning. Innan detta arbete påbörjas behöver vissa
begrepp ändras.
Inom socialförvaltningen finns tre verksamhetsområden. Dessa benämns idag
individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg samt handikappomsorgen. På
rekommendationer från bland annat Socialstyrelsen förslås att benämningen på
handikappomsorgen ändras till enheten för personer med funktionsnedsättning.
I socialnämnndens nuvarande styrdokument beskrivs de personer som har behov av
nämndens tjänster på olika vis. De benämningar som används är brukare, vårdtagare,
omsorgstagare, klient och patient. Förvaltningen förslår att man i framtiden enbart
använder benämningen kommuninvånare.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta förändringar i nomenklaturen,
som innebär att socialnämndens tre verksamhetsområden fortsättningsvis är individoch familjeomsorg, vård och omsorg samt enheten för personer med
funktionsnedsättning. Dessutom föreslås att benämningen kommuninvånare antas
och att förvaltningen får i uppdrag att använda benämningen i socialnämndens
styrdokument, som ersättning för brukare, vårdtagare, omsorgstagare, klient och
patient.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag, som innebär
att nämndens verksamhetsområden fortsättningsvis är individ- och familjeomsorg,
vård och omsorg samt enheten för personer med funktionsnedsättning. Nämnden
ställer sig bakom ordförandes förslag.

SN § 123 forts
Ordförande ställer frågan om beslut angående benämningen av de personer som har
behov av nämndens tjänster skall skjutas upp till nästa sammanträde. Nämnden enas
om att beslut skall fattas vid dagens möte.
Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag, vilket är
kommuninvånare.
Tryggve Thyresson (v) föreslår att benämningen av de personer som har behov av
nämndens tjänster skall vara både brukare och kommuninvånare.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och anser att nämnden beslutat anta
ordförandes förslag.
Socialnämndens beslut överensstämmer med beredningsutskottets förslag.
___________

SN § 124

Dnr 2009/43 SN 002

Förändringar av delegationsordning för socialnämnden
Socialnämndens beslut
Nämnden har enligt delegationsordningen delegerat rätten att fatta beslut i en rad
olika ärenden till förvaltningschefen, med möjlighet för denne att vidaredelegera till
annan anställd i kommunen.
Härmed förtydligas att förvaltningschefen har rätt att i enskilt ärende återta
delegation och själv besluta i ärendet. Detta kan till exempel ske när det krävs ett
snabbt beslut eller när det finns anledning att av principiella skäl låta
förvaltningschefen fatta beslutet.
För helhetens skull påpekas här att också nämnden har rätt att utan vidare återta
delegationen i enskilt ärende. Detta kan till exempel tänkas förekomma när ett ärende
oförmodat har fått en principiell betydelse.
Ärende
När beslut brådskar, oftast i enlighet med speciallagstiftningen för socialtjänsten, har
socialnämndens ordförande att fatta beslut. Dessa beslut regleras enligt lag.
Utöver de beslut som ordförande har att fatta, kan beslut som delegerats till enskild
tjänsteman behöva fattas i tjänstemannens ställe. Dessa beslut kan vara av
brådskande karaktär eller ha ett betydande medborgarperspektiv, där beslutet kan
innebära att den enskildes situation snabbt kan tryggas.
För att förstärka socialförvaltningens möjlighet att snabbt kunna fatta beslut i vissa
situationer bör därför en generell delegation medges för förvaltningschefen eller
dennes ersättare.
Förslag till beslut
Nämnden har enligt delegationsordningen delegerat rätten att fatta beslut i en rad
olika ärenden till förvaltningschefen, med möjlighet för denne att vidaredelegera till
annan anställd i kommunen.
Härmed förtydligas att förvaltningschefen har rätt att i enskilt ärende återta
delegation och själv besluta i ärendet. Detta kan till exempel ske när det krävs ett
snabbt beslut eller när det finns anledning att av principiella skäl låta
förvaltningschefen fatta beslutet.
För helhetens skull påpekas här att också nämnden har rätt att utan vidare återta
delegationen i enskilt ärende. Detta kan till exempel tänkas förekomma när ett ärende
oförmodat har fått en principiell betydelse.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår nämnden att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 125

Dnr 2009/52 SN 709, 2009/53 SN 709

Individrapportering av icke verkställda beslut till och
med kvartal 3, 2009
Socialnämndens beslut
Redovisningen av individrapportering av icke verkställda beslut till och med kvartal
3, 2009, godkänns.
Ärende
Socialnämnden skall redovisa ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 4
kap 1 § samt enligt 9 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till
kommunfullmäktige, kommunens revisorer samt länsstyrelsen. Rapporten innehåller
uppgifter om eventuellt ej verkställda, gynnande beslut eller beslut med avbruten
verkställighet.
För kvartal 3 har individ- och familjeomsorgen rapporterat in ett beslut, som avser
öppenvårdsverksamhet, som ej verkställt inom tre månader från beslutsdatum. I
övrigt finns inga beslut som ej verkställts inom tre månader.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna redovisningen.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår socialnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag.
Ordförande ställer sig bakom förvaltningens förslag.
_________

SN § 126

Dnr 2009/14 SN 737

Uppsökande verksamhet
Socialnämndens beslut
1. I samverkan med Väntjänsten skall uppsökande verksamhet genomföras under
2010 och 2011. Därefter skall en utvärdering ske.
2. Väntjänsten skall erhålla ersättning för sina insatser, vars omfattning beslutas av
socialnämnden vid ett senare tillfälle.
Ärende
Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden ansvar för att det sker en uppsökande
verksamhet bland kommunens äldre. Hur verksamheten organiseras är upp till varje
enskild kommun att bestämma.
Länsstyrelsen önskar en redogörelse från socialnämnden i Hallsberg, för vilka
åtgärder som nämnden vidtagit med anledning av Länsstyrelsens beslut angående
uppföljning av uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen i Hallsbergs kommun.
I Hallsbergs kommun finns en mycket väl fungerande väntjänst. Därför har
diskussioner förts med väntjänstföreningen om att den uppsökande verksamheten
skall ske i samverkan med dem. En gemensam arbetsgrupp för väntjänsten och
socialförvaltningen arbetar med att ta fram ett koncept för verksamheten.
Ärendet var uppe till behandling i socialnämnden 2009-10-28, § 114.
Beslutsformuleringen blev då fel i protokollet, varför frågan tas upp igen.
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.
Behandling av ärendet
Beredningsutskottet föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande ställer sig bakom förvaltningens förslag.
____________

SN § 127

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

Beredningsutskottets protokoll §§ 63-67, 68-74

2.

Individutskottets protokoll §§ 170-187, 188-198

3.

Taxe- och avgiftsnämndens protokoll §§ 8-13

4.

Taxe- och avgiftsnämndens protokoll, sekretess, §§ 5-6

5.

Minnesanteckningar från Gårdsråd Väster 091009
Tjänstemannabeslut

6.
7.

Dnr 2009/152 SN 704
Beslut ersättning för förstörda kläder i tjänsten

Dnr 2009/79 SN 022
Beslut förordnande som socialchef
________

SN § 128

Meddelanden
Socialnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärendet
1. RSMH Sydnärke: Verksamhetsberättelse 2008
2.

Kumla kommun, socialnämnden: Sammanträdesprotokoll av 2009-10-13 § 79
Pemanentande av familjeteamet

3.

Länsstyrelsen Örebro län: Beslut av 2009-10-28 angående uppföljning av
tillsynsbeslut inom ramen för det nationella missbruksuppdraget gällande
öppenvårdsverksamheten Stegen i Hallsbergs kommun

4.

Hallsbergs kommun, Centrala arbetsmiljökommittén: Sammanträdes-protokoll
av 2009-09-17 §§ 13-17

5.
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Cirkulär – Sveriges kommuner och landsting
6.

Rekommendation om vaccin mot pandemisk influensa

09:48

7.

Timbelopp för LASS

09:54

8.

Budgetpropositionen för år 2010

09:55

9.

Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till barn

09:65

10. Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam
individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten

09:66

11. Ensamkommande barn och ungdomar

09:67

12. Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel
________

09:68

