
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

 Social- och arbetsmarknadsnämnden

Tid Plats
13:00-16:00 Hörnet, kommunhuset Hallsberg  

Övriga

Anette Söderström (Områdeschef)
Helena Blomberg (Områdeschef)
Patrik Germer (Tillståndshandläggare)
Maria Johansson Engdahl (Områdeschef )
Mohammed Ahmad Barkhad (Ekonom)
Jaana Jansson (Förvaltningschef)
Clary Starck (Områdeschef)
Anna Gustafsson (Områdeschef)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-16

Ordförande _________________________________________________________________
Veronica Wallgren

Justerare _________________________________________________________________
Lena Gunnarsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Jessica Horttana

Ej tjänstgörande ersättare

Sören Helgesson (S) §§1-5
Ingrid Grahn (L)

Beslutande ledamöter

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Kjell Rapp (S)
Birgitta Kumblad (S)
Sören Pettersson (V)
Lena Gunnarsson (KD)
Berndt Petersson (C)
Peter Hörlin (S)
Sören Helgesson (S) §§6-16 ersätter Linda Eng 
(MP)
Kerstin Larsson (S)  ersätter Inga-Britt Ritzman 
(S) (vice ordförande)
Lotta Öhlund (MP) §§1-5 ersätter Linda Eng 
(MP)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-01
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 1 Sammanträdets inledning
§ 2 Information om nya dataskyddsförordningen (GDPR)
§ 3 Tillsynsplaner för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 

2018
§ 4 Utredning avseende ansökan om permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen
§ 5 Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggning i 

Sydnärke 2017
§ 6 Årsredovisning 2017, Social- och arbetsmarknadsnämnden
§ 7 Återrapportering av den interna kontrollen år 2017
§ 8 Effektiviseringsförslag
§ 9 Lokalprogram för nytt vård- och omsorgsboende i Hallsberg
§ 10 Delegationsförteckning 2018
§ 11 Statistik sjukfrånvaro
§ 12 IFO-statisik
§ 13 Ej verkställda beslut kvartal 4
§ 14 Förvaltningschefen informerar
§ 15 Anmälan av delegationsbeslut
§ 16 Meddelanden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 1- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

 Ordförande öppnar mötet och dagordningen godkänns.
 Tjänstgörande ersättare:

Lotta Öhlund (mp) ersätter Linda Eng (mp).
Kerstin Larsson (s) ersätter Inga-Britt Ritzman (s)

 Lena Gunnarsson (kd) utses att justera protokollet.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 2- Information om nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Ärendebeskrivning

Ellinor Halldan och Anna Lindqvist kommer informerar social- och arbetsmarknadsnämnden 
om den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. Den nya 
dataskyddsförordningen är en ny lagstiftning om hur vi får behandla personuppgifter. Det är 
en gemensam lag för hela EU och kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL). Den nya 
dataskyddsförordningen innebär ett nytt sätt att arbeta.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 3 - Tillsynsplaner för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt 
alkohollagen och tobakslagen 2018 
(18/SAN/5)

Ärendebeskrivning

Enligt alkohollagens 9 kap 2 § skall kommunen utöva tillsyn över servering av spritdrycker, 
vin, starköl och andra jästa drycker samt folköl (klass 2). Kommunen skall också utöva tillsyn 
över butiker som detaljhandlar med folköl.

Enligt Tobakslagens 19a § tobakslagen skall kommunen utöva den omedelbara tillsynen över 
handel med tobaksvaror avseende t.ex. åldersgräns, marknadsföring och butikens 
egentillsyn.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden antar tillsynsplanerna för 
2018.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden antar tillsynsplanerna för 2018.

Beslutsunderlag
 Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 2018
 Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt tobakslagen 2018

Expedieras till 

Alkoholhandläggare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 4 - Utredning avseende ansökan om permanent serveringstillstånd 
enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(18/SAN/6)

Ärendebeskrivning

En ansökan om permanent serveringstillstånd för servering till allmänheten året runt i 
restaurang Vita Krala har inkommit. Sökanden ska bedriva servering av mat och dryck samt 
uteservering i trädgården. Enligt ansökan ska det serveras starköl, vin och andra jästa 
drycker samt spritdrycker med en serveringstid kl. 12.00 till 21.00 alla dagar både inomhus 
och utomhus.

Förslag till beslut

- Att social- och arbetsmarknadsnämnden meddelar tillstånd enligt ansökan för servering till 
allmänheten i Vita Karla enligt alkohollagens 8 kap 2 §.

- Att serveringstiderna är kl. 12.00 till 21.00 alla dagar inomhus och utomhus.

- Att tillsynsbesök görs innan tillståndsbevis skrivs ut.

Beslut

- Social- och arbetsmarknadsnämnden meddelar tillstånd enligt ansökan för servering till 
allmänheten i Vita Karla enligt alkohollagens 8 kap 2 §.

- Serveringstiderna är kl. 12.00 till 21.00 alla dagar inomhus och utomhus.

- Tillsynsbesök skall göras innan tillståndsbevis skrivs ut.

Beslutsunderlag
 Utredning avseende ansökan om permanent serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen

Expedieras till 

Alkoholhandläggare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5 - Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för 
Alkoholhandläggning i Sydnärke 2017 
(18/SAN/10)

Ärendebeskrivning

Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggning i Sydnärke år 
2017 presenteras enligt bilaga.

Förslag till beslut

Att godkänna verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggning i 
Sydnärke år 2017.

Beslut

Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggning i Sydnärke år 
2017 godkänns.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning för Alkoholhandläggning i Sydnärke 

2017

Expedieras till 

Alkoholhandläggare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 6 - Årsredovisning 2017, Social- och arbetsmarknadsnämnden 
(18/SAN/20)

Ärendebeskrivning
I Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse redogör förvaltningen för 
väsentliga händelser samt hur förvaltningen har arbetat med ledning, styrning, uppföljning, 
intern kontroll, måluppföljning, personalekonomisk redovisning, verksamhetsmått och 
nyckeltal. Verksamhetsberättelsen innehåller slutligen en ekonomisk redovisning och 
utmaningar för framtiden. 

Bokslutet 2017 visar ett underskott på 634 tkr. 

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar:

- att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
för år 2017.
- att överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2017 till 
kommunstyrelsen.

Beslut
-Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2017.
- Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2017 överlämnas till 
kommunstyrelsen.

Diskussion kring arbetet med sjukfrånvaron förs.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2017
 Årsredovisning 2017, Social- och arbetsmarknadsnämnden
 Bilaga, Internkontroll

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 7 - Återrapportering av den interna kontrollen år 2017 
(18/SAN/7)

Ärendebeskrivning

Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för år 2017 i enlighet med kommunens 
reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Förslag till beslut

- Att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för år 2017. 
- Att godkänna förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontroll 
under år 2017.
- Att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Beslut

- Återrapportering av den interna kontrollen för år 2017 godkänns. 
- Förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontroll under år 2017 
godkänns.
- Uppföljningen av den interna kontrollen överlämnas till Kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. 

Beslutsunderlag
 Sammanställning av den interna kontrollen år 2017
 Återrapportering av den interna kontrollen år 2017

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 8 - Effektiviseringsförslag 
(18/SAN/14)

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Social- och arbetsmarknadsnämnden ska förvaltningen föreslå 
effektiviseringar/besparingar för att få en budget i balans. 
Ärendet är en återremiss från social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-10-25.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att:
- Minska antalet köp av bemanningstjänster
- Arbeta för att övertiden ska arbetas bort inom samtliga enheter

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att:
- Minska antalet köp av bemanningstjänster.
- Arbeta för att övertiden ska arbetas bort inom samtliga enheter. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Effektiviseringsförslag

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 9 - Lokalprogram för nytt vård- och omsorgsboende i Hallsberg 
(18/SAN/12)

Ärendebeskrivning
Ett lokalprogram har tagits fram för att beskriva framtida prognostiserade behov både 
avseende särskilda boendeplatser och platser för korttidsboende (se bilaga).

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna lokalprogrammet och lämna ärendet 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut om nybyggnation.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner lokalprogrammet och lämnar ärendet 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut om nybyggnation.

Beslutsunderlag
 Lokalprogram för nytt vård- och omsorgsboende i Hallsberg, tjänsteskrivelse
 Lokalprogram för nytt vård- och omsorgsboende i Hallsberg

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 10 - Delegationsförteckning 2018 
(18/SAN/18)

Ärendebeskrivning

Förvaltningen presenterar förslag till delegationsförteckning 2018 (enligt bilaga).

Ändringar har gjorts under punkt 3, punkt 8.6, punkt 10 och punkt 12.3 i 
delegationsordningen.

Förslag till beslut

Att godkänna delegationsförteckning 2018 enligt bilaga.

Beslut

Delegationsförteckning 2018 godkänns (enligt bilaga).

Beslutsunderlag
 Delegationsförteckning 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 11 - Statistik sjukfrånvaro 
(17/SAN/152)

Ärendebeskrivning

Statistik med sjukfrånvaron för november månad 2017 presenteras enligt bilaga.

Den totala sjukfrånvaron efter november är 9,52 %.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Statistik sjukfrånvaro november 2017

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 12 - IFO-statisik 
(17/SAN/211)

Ärendebeskrivning

IFO-statistik efter december presenteras enligt bilaga.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 IFO-statistik december 2017

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 13 - Ej verkställda beslut kvartal 4 
(17/SAN/100)

Ärendebeskrivning
För kvartal 4, 2017, har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg sju beslut att rapportera till 
IVO, som ej verkställts inom tre månader. 

Tre av besluten avser LSS. Samtliga av dessa beslut avser biträde av kontaktperson. Dessa beslut har 
inte verkställts på grund av att det saknas lämplig uppdragstagare och att kontaktperson sa upp sitt 
uppdrag.  

Fyra av besluten avser SoL äldreomsorg och beslut gällande permanent bostad. Dessa beslut har inte 
verkställts på grund av att den enskilde har tackat nej till erbjudande, det saknas ledig bostad samt 
att en person har avlidit.  

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen. 

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen. 

Beslutsunderlag
 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 14- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om aktuella händelser och processer i 
förvaltningen:

 Inom IFO har antalet utredningar per socialsekreterare ökat. Bemanningstjänsten inom IFO 
kommer nu att avslutas. IFO arbetar med kompetenshöjning.

 Jaana informerar om att det har varit en artikel i NA där man skrivit om 
personalkontinuiteten inom hemtjänsten. Det är en fråga som hemtjänsten arbetar med.

 AMI arbetar just nu med ferieplatser.
 Arbetet med den nya dataskyddsförordningen (GDOR) pågår.
 Förvaltningen väntar på återkoppling från Arbetsmiljöverket i tillsynsärenden som gjorts 

inom äldreomsorgen.
 En riskbedömning gällande schemaförändring på Kullängen har nu gjorts. Med tanke på flera 

artiklar i tidningen gällande Kullängen har alla anhöriga erbjudits en träff med ledningen på 
Kullängen.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15- Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

1. Dnr 17/SAN/30
Beslut familjerätt

2. Dnr 17/SAN/28
Beslut enligt SoL vård och omsorg

3. Dnr 17/SAN/29
Beslut enligt LSS

4. Dnr 17/SAN/45
Serveringstillstånd

5. Beredningsutskottets protokoll
6. Individutskottets protokoll

 

 

Beslut

Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-02-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 16- Meddelanden

Ärendebeskrivning

1. /SAN/182437/
Socialstyrelsen: Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning.

2. 18/SAN/16
Migrationsverket: Fullgjort åtagande 2017.

3. Dnr 17/SAN/214-5
Region Örebro län: Slutrapport "för en jämlik hälsa i Örebro län- utmaningar och förslag på 
åtgärder".

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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