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Sammanträdesdatum 2018-03-01

 Social- och arbetsmarknadsnämnden

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

Övriga

Jaana Jansson (Förvaltningschef)
Mohammed Ahmad Barkhad (Ekonom)
Anette Söderström (Områdeschef)
Maria Johansson Engdahl (Områdeschef )
Clary Starck (Områdeschef)
Anna Gustafsson (Områdeschef)

Protokollet innehåller paragraferna §§17-32

Ordförande _________________________________________________________________
Veronica Wallgren

Justerare _________________________________________________________________
Kerstin Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Jessica Horttana

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Inga-Britt Ritzman (S) (vice ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Peter Hörlin (S)
Birgitta Kumblad (S)
Sören Pettersson (V)
Lena Gunnarsson (KD)
Sinnika Johannesson (SD)
Kerstin Larsson (S)  ersätter Kjell Rapp (S)
Lotta Öhlund (MP)  ersätter Linda Eng (MP)
Inger Hellqvist (C)  ersätter Berndt Petersson (C)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-01
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-03-05 till och med 2018-03-26

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

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 17 Sammanträdets inledning
§ 18 Arbetsmiljöverkets inspektion av Werners backe (information)
§ 19 Presentation inför budget 2019
§ 20 Ekonomisk uppföljning
§ 21 Revidering av budget 2018
§ 22 Tilläggsanslag höjt PO-pålägg 2018
§ 23 Synpunktshantering
§ 24 Mål för social- och arbetsmarknadsförvaltningen år 2018
§ 25 Sjukfrånvaro
§ 26 IFO-statistik
§ 27 Verksamhetsrapport för budget- och skuldrådgivning i Sydnärke år 2017
§ 28 Förlängning av filial dagcentral Östansjö
§ 29 Information till social- och arbetsmarknadsnämnden gällande läkemedel
§ 30 Förvaltningschefen informerar
§ 31 Meddelanden
§ 32 Anmälan av delegationsbeslut

Page 3 of 19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 17- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

 Ordförande öppnar mötet och dagordningen godkänns.
 Kerstin Larsson (s) utses att justera protokollet.
 Kerstin Larsson (s) ersätter Kjell Rapp (s)

Inger Hellqvist (c) ersätter Berndt Pettersson (c)
Lotta Öhlund (mp) ersätter Linda Eng (mp)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 18- Arbetsmiljöverkets inspektion av Werners backe (information)

Ärendebeskrivning

Områdeschef Clary Starck informerar om resultatet från Arbetsmiljöverkets inspektion som 
ägde rum den 31 augusti 2017 på Werners backe.

Utifrån inspektionens resultat ställde arbetsmiljöverket krav på vissa åtgärder. En 
uppföljning gjordes i januari 2018 och Arbetsmiljöverket bedömer att alla krav nu är 
uppfyllda och avslutar ärendet.
 

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 19- Presentation inför budget 2019

Ärendebeskrivning

Områdeschef Anna Gustafsson presenterar arbetsmarknads- och integrationsenhetens 
arbete och vilka utmaningar/prioriteringar som kan komma bli aktuella inför budget 2019.

Förvaltningschef Jaana Jansson presenterar verksamheten för funktionshinders arbete och 
vilka utmaningar/prioriteringar som kan komma bli aktuella inför budget 2019.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
 Budgetpresentationer områdeschefer
 Budgetpresentationer områdeschefer

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 20 - Ekonomisk uppföljning 
(18/SAN/47)

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. januari och 
analys av årets resterande månader. Prognosen utgår ifrån ekonomens bedömning på alla 
områden förutom placeringskostnader på IFO vars prognos utgår ifrån verksamhetens 
prognos.
Överskottet på förvaltningsgemensamt avser huvudsakligen ej fördelat budget. Särskilda 
boendens underskott beror främst på kostnader för köp av sjuksköterskor från 
bemanningsbolag. Underskottet inom VFF beror på högre lönekostnader än budgeterat. IFO 
beräknas ha överskott på placeringskostnader.
 

Förslag till beslut

Att lägga den ekonomiska uppföljningen till handlingarna.

Beslut

Den ekonomiska uppföljningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk prognos 2018.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 21 - Revidering av budget 2018 
(18/SAN/47)

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort budgetjusteringar inom förvaltningen enligt bilaga.
Natt centrala Hallsberg som tillhör hemtjänst Norr och Söder har organisatoriskt tidigare tillhört Särskilt 
boende. Nattgruppen delas upp i två grupper och flyttas till hemtjänst Norr och Söder.

Förslag till beslut

Att lägga revidering av budget 2018 till handlingarna.

Beslut

Revidering av budget 2018 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Revidering av budget 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 22 - Tilläggsanslag höjt PO-pålägg 2018 
(18/SAN/47)

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner o Landsting, SKL, meddelade i december 2017 om förändringar av 
personalomkostnadspålägget för 2018. Premien för tjänstegrupplivförsäkring sänks med 
0,03 procentenheter. Pålägget för kollektivavtalad pension höjs med 0,87 procentenheter. 
Sammantaget höjs personalomkostnadspålägget med 0,84 procentenheter. Social- och 
arbetsmarknadsnämnden föreslås erhålla tilläggsanslag med 1 720 tkr. 

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att under 
förutsättning att Kommunstyrelsen fattar beslut om ärendet, bevilja tilläggsanslag för höjt 
personalomkostnadspålägg för 2018 enligt förslag .

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att under förutsättning att Kommunstyrelsen 
fattar beslut om ärendet, beviljar tilläggsanslag för höjt personalomkostnadspålägg för 2018 
enligt förslag .

Beslutsunderlag
 Tilläggsanslag höjt PO-pålägg 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 23- Synpunktshantering

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om inkomna synpunkter och hanteringen av 
dessa.

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om att inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) tidigare har genomfört en granskning gällande förhandsbedömningar och utredningar 
inom barn och unga samt vuxna. IVO meddelar nu att ärendet avslutas.

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om att skolinspektionen gjorde ett tillsynsbesök 
avseende det kommunala aktivitetsansvaret. Vid tillsynen framkom det att förvaltningen 
uppfyller författningens krav och ärendet avslutades. Skolinspektionen var på plats 2018-02-
27 för en muntlig återkoppling.  

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24 - Mål för social- och arbetsmarknadsförvaltningen år 2018 
(18/SAN/34)

Ärendebeskrivning

Några mindre justeringar kring målen har gjorts:

 Indikator: 90 % av brukarna inom LSS-verksamheten ska vara nöjda med 
fritidsaktiviteter ("LSS-verksamheten" har ändrats till "LSS-boendena")

 Indikator: "80 % av deltagarna ska ha praktiserat på en arbetsplats" låg tidigare under 
nämndmålet "Daglig verksamhet, för deltagare långt från arbetsmarknaden, ska 
innehålla pedagogiska inslag i syfte att bibehålla och utveckla deltagarnas 
färdigheter" men har nu flyttats till nämndmålet: "Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten erbjuder kompetenshöjande aktiviteter i syfte att den enskilde 
så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande".

 Indikator: "Minska barnfattigdomen från 11 till 8 %" ska formuleras om. (se bilaga)

Förslag till beslut

Att godkänna föreslagna ändringar i målen för år 2018.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna ändringar i målen för år 2018.

Beslutsunderlag
 Mål för SAF år 2018.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 - Sjukfrånvaro 
(17/SAN/152)

Ärendebeskrivning

Statistik över sjukfrånvaron efter december 2017 presenteras enligt bilaga.
Den totala sjukfrånvaron för december är 8,64 %.
 

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Statistik sjukfrånvaro december 2017

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26 - IFO-statistik 
(18/SAN/31)

Ärendebeskrivning

IFO-statistik efter januari 2018 presenteras enligt bilaga.
 

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 IFO-statistik 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27 - Verksamhetsrapport för budget- och skuldrådgivning i Sydnärke 
år 2017 
(18/SAN/39)

Ärendebeskrivning

Budget- och skuldrådgivare Åsa Lövenhaft informerar om sin verksamhet.

Verksamhetsrapport för budget- och skuldrådgivning i Sydnärke år 2017 presenteras enligt 
bilaga.
 

Förslag till beslut

Att lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Beslut

Verksamhetsrapporten läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport för budget- och skuldrådgivning i Sydnärke år 2017.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28 - Förlängning av filial dagcentral Östansjö 
(18/SAN/41)

Ärendebeskrivning

Hösten 2016 öppnades på försök en "minidagcentral" i Östansjö som en filial till de större 
dagcentralerna i kommunen.
Vid varje tillfälle kommer 5-7 besökare. De aktiviteter som genomförs, utifrån besökarnas 
önskemål,
är styrketräning för äldre, promenader erbjuds men det har det inte funnits intresse för. 
Man spelar, t ex Yatzy, minigolf, boule och liknande. Det serveras kaffe med smörgås, (till 
självkostnadspris) vilket är uppskattat.

Förslag till beslut

Att verksamheten får fortsätta att drivas i nuvarande form med en eftermiddag varje vecka 
till och med 181231, under förutsättning att behovet kvarstår, med sommaruppehåll.
 

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att verksamheten får fortsätta att drivas i 
nuvarande form med en eftermiddag varje vecka till och med 181231, under förutsättning 
att behovet kvarstår, med sommaruppehåll.
 

Beslutsunderlag
 Förlängning av filial dagcentral Östansjö

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29 - Information till social- och arbetsmarknadsnämnden gällande 
läkemedel 
(18/SAN/42)

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om en incident där läkemedel har försvunnit på 
Kullängen (enligt bilaga).
 

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Information till social- och arbetsmarknadsnämnden gällande läkemedel.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 30- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

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

 Individ- och familjeomsorgen har just nu många tunga ärenden.
 Samarbetet med Kumla gällande familjerätt och familjehemsenhet har sagts upp. Det är 

ännu inte färdigt när familjehemsenheten ska övertas. Familjerätten är redan överflyttad.
 Heltid som norm har startat i hemtjänst väster.
 Hallbo kommer att ta tillbaka sina lokaler på Åsen. Arbetsterapeuter, sjuksköterskor, 

enhetschef och assistent som har sina kontor där kommer att få flytta till Swedbanks lokaler 
under vecka 15-16. Entrén kommer att byggas om för att undvika att passering sker genom 
banken.

 Arbetsmarknadsenheten har under februari hjälpt tre stycken ut på den öppna 
arbetsmarknaden.

 Rekrytering av sommarvikarier pågår.
 Två tillfälliga enhetschefer (Annelie Kyngäs och Ulrika Björklund) har anställts under en 

sexmånadersperiod på Kullängen.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31- Meddelanden

Ärendebeskrivning

Nedanstående meddelanden finns att läsa vid sammanträdet 2018-03-01

1. Dnr 18/SAN/44
Hallsbergs kommun 2018-02-07: Yttrande avseende Länsstyrelsens löpande granskning 
2017 avseende serveringstillstånd.

2. Dnr 17/SAN/275-3
Inspektionen för vård och omsorg 2018-02-12: Kommunicering av beslutsunderlag.

3. Dnr 18/SAN/43
Inspektionen för vård och omsorg 2018-02-01: Meddelande

4. Dnr 18/SAN/49-2
Inspektionen för vård och omsorg 2018-02-15: Bekräftelse av anmälan till IVO.

5. Dnr 18/SAN/50
Inspektionen för vård och omsorg 2018-02-15: Begäran om yttrande och handlingar.

6. Dnr 18/SAN/51
Inspektionen för vård och omsorg 2018-02-15: Begäran om yttrande och handlingar.

 

 

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-01

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32- Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Nedanstående delegationsbeslut finns att läsa vid sammanträdet 2018-03-01.

1. Dnr 18/SAN/35
Beslut familjerätt januari 2018

2. Dnr 18/SAN/36
Beslut enligt SoL, individ- och familjeomsorg januari 2018

3. Dnr 18/SAN/37
Beslut enligt SoL, vård och omsorg januari 2018

4. Dnr 18/SAN/28
Beslut enligt LSS januari 2018

5. Dnr 18/SAN/19-2
Serveringstillstånd februari 2018

6. Protokoll beredningsutskottet/individutskottet
 

Beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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