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 Social- och arbetsmarknadsnämnden

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

Övriga

Jaana Jansson (Förvaltningschef)
Anette Söderström (Områdeschef)
Helena Blomberg (Områdeschef)
Anna Gustafsson (Områdeschef)
Jessica Horttana (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§61-72

Ordförande _________________________________________________________________
Veronica Wallgren

Justerare _________________________________________________________________
Inger Hellqvist

Sekreterare _________________________________________________________________
Jessica Horttana

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Inga-Britt Ritzman (S) (vice ordförande)
Lena Gunnarsson (KD) (2:e vice ordförande)
Kjell Rapp (S)
Peter Hörlin (S)
Birgitta Kumblad (S)
Sören Pettersson (V)
Sören Helgesson (S)  ersätter Sinnika 
Johannesson (SD)
Kerstin Larsson (S)  ersätter Linda Eng (MP)
Olle Isacsson (M)  ersätter Ann-Christine 
Appelqvist (M)
Inger Hellqvist (C)  ersätter Berndt Petersson (C)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-20
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-06-21 till och med 2018-07-13

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

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 61 Sammanträdets inledning
§ 62 Ansökan om permanent serveringstillstånd, PeWe konditori AB
§ 63 Anette Söderström informerar om digitala trygghetslarm
§ 64 Ekonomisk rapport maj 2018
§ 65 Ansökan från brottsofferjouren i Sydnärke- verksamhetsbidrag 2018
§ 66 Statsbidrag för habiliteringsersättning
§ 67 Statistik sjukfrånvaro
§ 68 IFO-statistik 2018
§ 69 Förvaltningschefen informerar
§ 70 Borttagen på grund av sekretess
§ 71 Anmälan av delegationsbeslut
§ 72 Meddelanden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 61- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

 Ordförande öppnar mötet och dagordningen godkänns.
 Olle Isacsson (m) ersätter Ann-Christine Appelqvist (m)

Kerstin Larsson (s) ersätter Linda Eng (mp)
Inger Hellqvist (c) ersätter Berndt Petersson (c)
Sören Helgesson (s) ersätter Sinnika Johannesson (sd)

 Inger Hellqvist (c) väljs att justera protokollet.
 Ingen anmälan om jäv.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 62 - Ansökan om permanent serveringstillstånd, PeWe konditori AB 
(18/SAN/149)

Ärendebeskrivning

PeWe Konditori AB har inkommit med ansökan om serveringstillstånd för servering av 
alkoholdrycker till allmänheten året runt i Pewes café i nya lokaler på Västra storgatan 4 i 
Hallsberg (bilaga 1). Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har inte bedrivits förut i 
lokalerna.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att Social- och arbetsmarknadsnämnden meddelar PeWe Konditori AB 
sökt serveringstillstånd för serveringsstället PeWe café i enlighet med ansökan, att 
serveringstiden bestäms till kl.11.00-01.00 alla dagar inomhus samt att serveringstiden 
utomhus bestäms till kl.11.00-22.00 alla dagar.

Beslut

1. Social- och arbetsmarknadsnämnden meddelar PeWe Konditori AB sökt serveringstillstånd 
för serveringsstället PeWe café i enlighet med ansökan.

2. Serveringstiden bestäms till kl.11.00-01.00 alla dagar inomhus och serveringstiden 
utomhus bestäms till kl.11.00-22.00 alla dagar.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 

Alkoholhandläggare

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 63- Anette Söderström informerar om digitala trygghetslarm

Ärendebeskrivning

Områdeschef Anette Söderström informerar om de nya digitala trygghetslarmen:

 Alla analoga larm är nu utbytta (ca 450 larm) och har ersatts av nya digitala larm. Larmen är 
kopplade till GSM-nätet.

 Alla larm leasas från Tunstall.
 Tidigare kom ett fax från Tunstall med en larmrapport en gång på morgonen. Nu kan 

personalen gå in via Tunstalls hemsida och kontrollera alla larm online. Sidan uppdateras 
hela tiden. Personalen kollar larmen en gång på morgonen och en gång på kvällen. Ser 
personalen att något larm inte verkar fungera, får de åka till brukaren och kontrollera larmet.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 64 - Ekonomisk rapport maj 2018 
(18/SAN/47)

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. maj och analys 
av årets resterande månader. Överskottet på förvaltningsgemensamt avser huvudsakligen ej 
fördelat budget. Cirka 2,3 mnkr av särskilda boendens underskott beror på köp av 
sjuksköterskor från bemanningsbolag. Resterande av Särskilda boendens underskott beror 
främst på ett boende som haft brukare med behov av extra insatser under jan-april. 
Underskottet inom verksamheten för funktionshindrade beror på överanställningar pga. 
brukare som behöver extra resurser. LSS (fd. KSF) beräknas ha överskott på grund av färre 
insatser än budgeterat. IFO beräknas ha överskott på placeringar och öppenvård men 
underskott på försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenheten prognostiserar överskott på 
intäkterna.

Förslag till beslut

Att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

Beslut

Den ekonomiska rapporten läggs till handlingarna.

Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta för en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 65 - Ansökan från brottsofferjouren i Sydnärke- verksamhetsbidrag 
2018 
(18/SAN/150)

Ärendebeskrivning

Brottsofferjouren i Sydnärke äskar om verksamhetsbidrag för 2018 beräknat på 2 kronor per 
innevånare.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att bevilja 
brottsofferjouren i Sydnärke verksamhetsbidrag avseende 2018 om totalt 30 630 kronor.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beviljar brottsofferjouren i Sydnärke 
verksamhetsbidrag avseende 2018 om totalt 30 630 kronor.

Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att brottsofferjouren någon gång framöver 
kommer och besöker nämnden.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 

Områdeschef IFO.
Brottsofferjouren i Sydnärke.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 66 - Statsbidrag för habiliteringsersättning 
(18/SAN/101)

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2018-04-04 att höja 
habiliteringsersättningen till 60: -/heldag och 40: -/halvdag, under den tid som statsbidraget 
ersätter kommunen för höjningen. Sedan beslutet har förvaltningen fått kännedom om att 
de rekvirerade pengarna även kan användas för utbetalning retroaktivt 2018.

Förslag till beslut

Att social- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att betala ut den höjda 
habiliteringsersättningen retroaktivt, så långt som statsbidraget för 2018 täcker kostnaden.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att betala ut den höjda 
habiliteringsersättningen retroaktivt, så långt som statsbidraget för 2018 täcker kostnaden.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 

Områdeschef VFF

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 67 - Statistik sjukfrånvaro 
(18/SAN/78)

Ärendebeskrivning

Statistik över sjukfrånvaron efter april månad presenteras enligt bilaga. Sjukfrånvaron har 
minskat något från föregående månad.

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet som görs kring sjukfrånvaron. Bland 
annat diskuteras sjukfrånvaron på arbetsplatsträffar. Förvaltningen arbetar också med att ta 
fram en gemensam rutin till enhetscheferna gällande sjukfrånvaron. 
Förvaltningschefen kommer lyfta frågan om att ta hjälp av företagshälsovården i kommunen.

Inga Britt Ritzman (s) ställer en fråga till social- och arbetsmarknadsnämnden gällande 
redovisningen av sjukfrånvaron. Får nämnden ut väsentlig information av redovisningen? 
Nämnden är överens om att det räcker med en övergripande redovisning av sjukfrånvaron 
och inte per varje enhet. En mer detaljerad information kan ges av förvaltningen exempelvis 
en gång i halvåret.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

2. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ändra redovisningen av sjukfrånvaron. 
Förvaltningen ska presentera en övergripande information om den totala sjukfrånvaron varje 
månad.

Beslutsunderlag
 Statistik sjukfrånvaro, april 2018

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 68 - IFO-statistik 2018 
(18/SAN/31)

Ärendebeskrivning

IFO-statistik efter maj månad presenteras enligt bilaga.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 IFO-statistik maj 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 69- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

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

 Rekrytering av ny nämndsekreterare pågår.
 Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på en ny ledningsorganisation till Kullängen. Det är 

nu bestämt att ledningsorganisationen ska bestå av en enhetschef och tre stycken 
arbetsledare. Arbetsledarna ska arbeta nära personalen i det dagliga arbetet. Enhetschefen 
kommer vara den som har budgetansvar, verksamhetsansvar och personalansvar. Förslaget 
är samverkat med facken och kommer att testas under en tvåårsperiod. 

 Det är brist på lokaler hos individ- och familjeomsorgen. Flera socialsekreterare delar rum 
och det börjar att bli en arbetsmiljöfråga. Förvaltningen arbetar just nu med att se över 
situationen och hur den kan lösas.

 Förvaltningen har fortsatt många IT-relaterade problem.
 Förvaltningen arbetar med att få ett nära samarbete tillsammans med skolan. T.ex. skulle 

skolan och socialförvaltningen tillsammans kunna arbeta med föräldragrupper etc. Ett nära 
samarbete skulle innebära att hjälpen till föräldrar och barn snabbare kan sättas in och en ev. 
orosanmälan skulle kunna undvikas. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen skulle då 
behöva en utökning av personal och planerar söka pengar i den sociala investeringsfonden.

 Områdeschef Anette Söderström informerar om en organisationsförändring som gjorts för 
dagcentralerna och anhörigkonsulent. Dagcentralerna har blivit en egen enhet och tjänsten 
som enhetschef över dagverksamheterna kommer att slås ihop med tjänsten 
som anhörigkonsulent. Förslaget är samverkat med facken och rekrytering av tjänsten pågår.

 Områdeschef Anna Gustafsson informerar om att feriearbetet nu har startat. I år var det 
ca 300 sökande. 148 personer har erbjudits feriearbete och 99 personer har fått erbjudande 
om arbete i föreningar. Det erbjuds även lovskola, främst på Transtensskolan.

 Områdeschef Anette Söderström informerar om att det saknas vikarier inför sommaren i 
hemtjänstgrupp Väster. Anette arbetar för fullt med att hitta lösningar på hur situationen ska 
lösas.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 70 - Borttagen på grund av sekretess 
(18/SAN/142)

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 71- Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut maj 2018:

1. Dnr 17/SAN/30
Beslut familjerätt maj 2018

2. Dnr 17/SAN/28
Beslut enligt SoL vård och omsorg maj 2018

3. Dnr 17/SAN/29
Beslut enligt LSS maj 2018

4. Dnr 17/SAN/45
Serveringstillstånd maj 2018

5. Beredningsutskottets protokoll
6. Individutskottets protokoll

Förslag till beslut

Att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-06-20

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 72- Meddelanden

Ärendebeskrivning

Meddelanden:

1. Dnr 17/SAN/289-3
Inspektionen för vård och omsorg: Beslut om avslutat ärende.

2. Dnr 18/SAN/123-2
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen: Nämndens verksamhetsbesök hemtjänst Söder.

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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