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Tid Plats
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Mohammed Ahmad Barkhad (Ekonom)
Jessica Horttana (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§73-83
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Veronica Wallgren (S) (ordförande)
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Johannesson (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-29
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-08-30 till och med 2018-09-21

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

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 73 Sammanträdets inledning
§ 74 Information från drift- och serviceförvaltningen
§ 75 Information från MAS
§ 76 Ekonomisk rapport
§ 77 Statistik sjukfrånvaro SAF 2018
§ 78 IFO-statistik 2018
§ 79 Förslag till utnämning av dataskyddsombud
§ 80 Lokalbehov SAF
§ 81 Förvaltningschefen informerar
§ 82 Meddelanden
§ 83 Anmälan av delegationsbeslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 73- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

 Ordförande öppnar mötet och dagordningen godkänns.
 Jimmy Olsson (sd) ersätter Sinnika Johannessson (sd)
 Lena Gunnarsson (kd) utses att justera protokollet.
 Ingen anmälan om jäv.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 74- Information från drift- och serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning

Kostchef Carita Prim och koststrateg Nina Ekelöf från måltidsavdelningen, drift- och 
serviceförvaltningen, informerar om måltidsavdelningens verksamhet, uppdrag, mål och 
utmaningar.

Nina informerar om att en ny kostpolicy för Hallsbergs kommunen håller på att arbetas fram. 
Målet med den nya kostpolicyn är att mat och måltider som erbjuds i kommunen ska främja 
goda matvanor och en mer jämlik hälsa, minska vår miljö- och klimatpåverkan samt hushålla 
med resurser för en ekonomi i balans. Förslaget till ny kostpolicy är just nu ute på remiss.

Beslut

Informationen från drift- och serviceförvaltningen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 75- Information från MAS

Ärendebeskrivning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Marjut Alfalk, informerar om en Lex Maria 
anmälan som gjordes i maj. En avvikelse inkom och bedömningen gjordes att det var en 
allvarlig vårdskada som behövde anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Marjut informerar om att vissa åtgärder har vidtagits efter händelsen. Bland annat har en 
tydlig rutin för sjuksköterskornas kvällsarbete skrivits, sjuksköterskor och 
omvårdnadspersonal ska utbildas i SBAR och all omvårdnadspersonal ska lämna in diplom till 
chef efter utbildning samt inneha SBAR-kort. Uppföljning kring åtgärderna kommer att ske.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 76 - Ekonomisk rapport 
(18/SAN/47)

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. juli och analys 
av årets resterande månader. Överskottet på förvaltningsgemensamt avser huvudsakligen ej 
fördelad budget. Cirka 2,2 mnkr av särskilda boendens underskott avser köp av 
sjuksköterskor från bemanningsbolag. Resterande underskott på särskilda boende beror 
främst på brukare med behov av extra insatser och lägre hyresintäkter p.g.a. tomma platser. 
Underskottet inom verksamheten för funktionshindrade beror på överanställningar p.g.a. 
brukare som kräver extra resurser. LSS beräknas ha överskott p.g.a. färre insatser och mer 
intäkter än budgeterat. IFO beräknas ha överskott på bland annat placeringar och öppenvård 
samt personalkostnad p.g.a. erhållna statsbidrag. Arbetsmarknadsenheten prognostiserar 
överskott på intäkter.

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om att de tomma platserna som finns inom SÄBO 
används till korttidsplatser. Förvaltningen arbetar för att minska underskottet, bland annat 
har övertid och sjukfrånvaron minskat sedan 2017. Arbetet med att rekrytera sjuksköterskor 
pågår.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.

2. Förvaltningen får i uppdrag att till nämndsammanträdet 2018-09-26 presentera 
effektiviseringsförslag för att få budget i balans.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk rapport juni-juli 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 77 - Statistik sjukfrånvaro SAF 2018 
(18/SAN/78)

Ärendebeskrivning

Statistik över sjukfrånvaron t.om juli 2018 presenteras enligt bilaga. Sifforna går sakta 
nedåt men sjukfrånvaron har minskat mot föregående år.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro SAF, sammanställning maj-juni 2018

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-08-29

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning

IFO-statistik t.om. juli 2018 presenteras enligt bilaga.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 IFO statistik juni-juli 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-08-29

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 79 - Förslag till utnämning av dataskyddsombud 
(18/SAN/249)

Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommuns nuvarande dataskyddsombud slutar sin anställning i kommunen. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de nämnder och bolag där Ellinor Halldan är 
dataskyddsombud, beslutar att entlediga Ellinor från sitt uppdrag, och istället utnämner 
kommunens säkerhetssamordnare till dataskyddsombud.

Förslag till beslut

Att Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att entlediga Ellinor Halldan från sitt 
uppdrag och utnämner säkerhetssamordnare Birgitta Rydén till dataskyddsombud.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att entlediga Ellinor Halldan från sitt uppdrag 
och utnämner säkerhetssamordnare Birgitta Rydén till dataskyddsombud.
 

Beslutsunderlag
 Förslag till utnämning av dataskyddsombud

Expedieras till 

Administrativ chef

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-08-29

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 80 - Lokalbehov SAF 
(18/SAN/256)

Ärendebeskrivning

Det pågår ett arbete kommunens lokalprogram där förvaltningarna graderar lokalbehov och 
i vilken prioriteringsordning förvaltningen anser att det skulle behöva lösas.  Förvaltningen 
har därför gjort en kortfattat och tydligt beskrivning där förvaltningens lokalbehov framgår 
(se bilaga). Detta kommer sedan att  användas i en kommungemensam diskussion kring 
prioriteringar av lokalbehoven. Det som är högt prioriterat är arbetsplatser inom SAF:s 
administration och IFO.  Daglig verksamhet Fyrklövern är också högt prioriterat. 
Förvaltningen informerar nämnden om problemet och behöver hjälp att driva frågan då ett 
tillskott i budgeten behövs för att kunna lösa lokalbehovet.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Beskrivning över SAF:s lokalbehov

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-08-29

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

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

 Förvaltningschefen har tidigare informerat nämnden om att förvaltningen kommer att söka 
pengar ur den sociala investeringsfonden för att kunna anställa familjepedagoger som 
arbetar tillsammans med skolan. Ärendet kommer nu att lyftas till Kommunstyrelsen för 
beslut.

 Annons till enhetschef på AMI/AME finns ute, rekrytering av enhetschef till Kullängen pågår, 
rekrytering av enhetschef till hemtjänst väster pågår och en ny enhetschef till hemtjänst norr 
börjar i september.  

 Områdeschef Maria Johansson Engdahl informerar om en ny gymnasielag. Den nya 
lagen gör det möjligt för dem som fått avslag på sin asylansökan att ansöka om 
uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Lagändringen är tillfällig och ansökan måste 
inkomma mellan den 1 juli och 30 september 2018. Dem som har fått avslag på sin 
asylansökan har rätt att ansöka om LMA-ersättning hos kommunen under 
utredningstiden. Pengarna kan sedan återsökas av kommunen. Inom IFO finns två 
ärenden som väntar på beslut om LMA-ersättning. Individutskottet har beslutat att 
förvaltningen ska följa de riktlinjer som redan finns gällande bistånd boende samt 
boendekostnader, även för denna målgrupp. Nya riktlinjer kring detta kommer att tas 
fram och presenteras för nämnden.

 Förvaltningen informerar om hur sommaren 2018 har varit:
IFO har gjort en del placeringar under sommaren. Det har varit varmt och trångt på 
kontoren hos IFO.
Äldreomsorgen har haft en tuff sommar. Det har varit svårt att rekryterat vikarier och 
det har även varit ett problem med att vikarier inte kommer till jobbet.
Verksamheten för funktionshinder har haft vikarier på plats och det har fungerat bra. 
Det var dock hög sjukfrånvaro på två av boendena under en period av semestern.
Förvaltningen ska redan nu börja diskutera sommarplaneringen 2019. En arbetsgrupp 
kommer att arbeta med detta.

 Förvaltningen har fått ett tillskott från socialstyrelsen på 697 tkr som ska användas till 
digitalisering.

 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-08-29

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 82- Meddelanden

Ärendebeskrivning

Nedanstående meddelanden finns att läsa vid sammanträdet 2018-08-22:

1. DNR 17/SAN/289
Inspektionen för vård och omsorg: Beslut 2018-05-31 gällande avslutat ärende.
 

2. DNR 17/SAN/281
Arbetsmiljöverket: Avslutsbrev 2018-06-29 gällande uppfyllda ställda krav.
 

3. Länsstyrelsen Örebro län: Beslut om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud.
 

4. DNR 18/SAN/225
Inspektionen för vård och omsorg: Meddelande 2018-06-25 gällande mottagande om 
uppgifter ang. HSL.
 

5. DNR 18/SAN/226
Inspektionen för vård och omsorg: Beslut 2018-07-19 för kännedom ang. tillståndsbevis.
 

6. DNR 17/SAN/162
Arbetsmiljöverket: Avslutsbrev 2018-07-10 gällande uppfyllda ställda krav.
 

7. DNR 18/SAN/196
Inspektionen för vård och omsorg: Bekräftelse 2018-07-26  gällande öppnat ärende.
 

8. DNR 18/SAN/198
Inspektionen för vård och omsorg: Bekräftelse 2018-07-26  gällande öppnat ärende.
 

9. DNR 18/SAN/199
Inspektionen för vård och omsorg: Bekräftelse 2018-07-26  gällande öppnat ärende.

Förslag till beslut

Att meddelandena läggs till handlingarna.

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 83- Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Handlingarna finns att läsa vid sammanträdet 2018-08-29:

1. Dnr 18/SAN/35
Beslut familjerätt juni-juli 2018
 

2. Dnr 18/SAN/36
Beslut enligt SoL individ- och familjeomsorg juni-juli 2018
 

3. Dnr 18/SAN/37
Beslut enligt SoL vård om omsorg juni-juli 2018
 

4. Dnr 18/SAN/38
Beslut enligt LSS juni-juli 2018
 

5. Dnr 18/SAN/19
Serveringstillstånd
 

6. Protokoll beredningsutskott/individutskott

 

 

Förslag till beslut

Att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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