
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

 Social- och arbetsmarknadsnämnden

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

Övriga

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

Protokollet innehåller paragraferna §§84-98

Ordförande _________________________________________________________________

Justerare _________________________________________________________________

Sekreterare _________________________________________________________________
Jaana Jansson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Inga-Britt Ritzman (S) (vice ordförande)
Kjell Rapp (S)
Birgitta Kumblad (S)
Sören Pettersson (V)
Peter Hörlin (S)
Kerstin Larsson (S)
Lotta Öhlund (MP)  ersätter Linda Eng (MP)
Jimmy Olsson (SD)  ersätter Sinnika 
Johannesson (SD)
Inger Hellqvist (C)  ersätter Berndt Petersson (C)
Lena Gunnarsson (KD) (2:e vice ordförande)
Olle isacsson (M)  ersätter Ann-christine 
Appelqvist (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-26
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

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

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 84 Sammanträdes inledning
§ 85 Borttagen på grund av personuppgifter.
§ 86 Ekonomiskrapport
§ 87 Borttagen på grund av sekretess
§ 88 Investeringar
§ 89 Borttagen på grund av personuppgifter.
§ 90 Borttagen på grund av personuppgifter.
§ 91 Utvärdering av feriearbete
§ 92 Nya gymnasielagen
§ 93 IFO-statistik 2018
§ 94 Borttagen på grund av sekretess
§ 95 Förvaltningschefen Informerar
§ 96 Anmälan av delegationsbeslut
§ 97 Meddelanden
§ 98 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 84- Sammanträdes inledning

Ärendebeskrivning
 

 Ordförande öppnar mötet och godkänner dagordningen
 Olle Isacsson ersätter Ann-Christine Appelqvist,

             Linda Öhlund ersätter Linda Eng,
             Jimmy Olsson ersätter Sinnika Johannesson,
             Inger Hellqvist ersätter Berndt Pettersson,
             Kerstin Larsson ersätter Lotta Öhlund från och med § 90.

 Lena Gunnarsson väljs att justera protokollet.
 Ingen anmälan om jäv.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 85 - Borttagen på grund av personuppgifter. 
(18/SAN/294)

Paragrafen är justerad

Page 5 of 18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 86- Ekonomiskrapport

Ärendebeskrivning
Ekonomiskarapporten finns redovisad i delårsrapporten.

Förslag till beslut

Att informationen läggs till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

 

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 87 - Borttagen på grund av sekretess 
(18/SAN/309)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 88- Investeringar

Förslag till beslut
Att informationen läggs till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

 

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 89 - Borttagen på grund av personuppgifter. 
(18/SAN/125)

Paragrafen är justerad

Page 9 of 18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 90 - Borttagen på grund av personuppgifter. 
(18/SAN/78)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 91- Utvärdering av feriearbete

Ärendebeskrivning
År 2018 har varit den bästa sommaren på 8 år.

211 sökande, ungefär som tidigare år.

160 blev erbjudna arbete i kommunens verksamheter.

5 perioder, nytt för i år.

99 har sökte till föreningar, det har fungerat mycket bra.

74 hade körkort.

 

Diskussion som behöver föras i framtiden är:

Hur ska vi tänka kring dem som är 18 år och äldre?

Ska dem erbjudas arbete i ordinarie verksamheter?

Till exempel inom hemtjänsten?

Ska dem helt stå utanför den grupp som vi erbjuder feriearbete?

 

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 92- Nya gymnasielagen

Ärendebeskrivning
Migrationsdomstolen har fattat beslut om att den nya gymnasielagen gäller.

De som önskar söka ersättning enligt LMA har möjlighet att ansöka fram till den 30/9 
och efter det ska en ansökan göras varje månad. Bidrag från Centrala 
studiestödsnämnden, (CSN) kan också sökas.

Tre ungdomar har sökt hittills i Hallsbergs kommun. Det är inte ungdomar som 
tidigare är kända av oss i Hallsberg.

Det kan komma fler sökande ungdomar om det är fler som söker sig till studier innan 
den 30/9 eller om man redan går på gymnasieskolan i vår kommun och bor hos 
någon i vår kommun.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning
Ett intensivt arbete är gjort för att hinna med utredningstiderna och tiderna för 
överväganden och omprövningar.

 

Förslag till beslut

Att informationen läggs till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 94 - Borttagen på grund av sekretess 
(18/SAN/122)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 95- Förvaltningschefen Informerar

Ärendebeskrivning
Insändare i tidningen idag
Sekreterare till nämnd

KS har beviljat medel till förebyggande arbete för två familjepedagoger/familjebehandlare 
som ska arbeta förebyggande tillsammans med skolan. Projektet ska arbeta under två år.

Verksamhetsbesök på Sköllergården den 24/10 kl 10.00-12.00.

Digitaliseringen arbetar vi fortfarande med och diskuterar hur vi ska använda pengarna på 
bästa sätt.

Lokaler är också en fråga som arbetas med fortlöpande.

Enhetschef för Kullängen arbetas det med.

AMI är också inne i en rekryteringsprocess gällande enhetschef.

Hemtjänsten är klara med sina tillsättningar av enhetschefer.

Eftersom sommaren 2018 blev något besvärlig gällande vikarierande 
omvårdnadspersonal, arbetas det redan nu kring sommar 2019.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 96- Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Finns att läsa i pärmen under mötet.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 97- Meddelanden

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut gällande serveringstillstånd 2018, handlingarna finns att läsas under 
mötet.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2018-09-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 98- Övriga frågor

Paragrafen är justerad
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