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Dnr SN 2017/00023

Val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden (KD) utse Tord Johansson (S) att justera
protokollet.
__________

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2017/00024

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan efter revideringen.
Ärendet
Följande ärenden tillförs föredragningslistan:
- Yttrande gällande revision - Granskning av rutiner för uppföljningsarbete samt
beställningar inom individ- och familjeomsorgen
_______
Socialnämnden godkänner föredragningslistan efter revideringen.
________
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Dnr SN 2017/00004

Budgetuppföljningar
Beslut
Socialförvaltningen mottar informationen.
Ärendet
Prognosen för perioden är – 12 400 tkr.
Migrationsverket sänkte ersättningarna gällande ensamkommande barn från och med
halvårsskiftet. Förvaltningen ligger i ett stort omställningsarbete för att anpassa
verksamheten mot de lägre ersättningarna samt färre antal barn. Finns en del svårigheter
med till exempel kontrakt på lokaler där det dels har investerats medel för
ombyggnationer, vilket kan belasta förvaltningen vid uppsägning innan dessa är
avbetalade, och dels är det långa uppsägningstider. Dessutom måste det finnas
fungerande personalscheman på enheterna. Prognosen -8 000 tkr bygger på att
planerade åtgärder genomförs löpande.
Inom personlig assistans har det under året varit ökade kostnader främst relaterat till
försäkringskassans minskade stöd, rekryteringssvårigheter samt omställningskostnader
som uppstår vid avslut av brukare. Detta beräknas kosta ca 4 000 tkr mer än budget.
Verksamheten är svårbedömd då försäkringskassans utbetalningsrutiner och
beslutsfattande har stor påverkan på resultatet.
Samma verksamhet lyfter också ökade kostnader för externplacering av
funktionshindrade med ett underskott på ca 3 000 tkr. Dessa merkostnader uppkommer
framförallt på grund av att utflyttningstakten från gruppbostäder inte har kunnat
genomföras som planerat.
Ett ökat vårdbehov, vilket bland annat innebär att extrapersonal har behövts sättas in,
på flertal enheter inom boende för personer med funktionshinder bedöms kosta ca 3
000 tkr mer än budget. Även detta kan ändras relativt fort eftersom förvaltningen har
många små enheter, vilket gör det svårare att parera ändrade omsorgsbehov med
oförändrad personalbemanning. Samtidigt kunde ett par enheter inte avvecklas i den
takt som var budgeterat.
Fler externplaceringar än budgeterat inom barn och unga, prognosen är nu ett
underskott på ca 5 000 tkr.
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Prognosen för avdelningen vuxna med missbruk- och psykiatrifunktionshinder är 1 400
tkr bättre än budget, trots merkostnader på grund av flytt från Olas gränd.
Diverse olika överskott över förvaltningens alla avdelningar, som vakanser, statsbidrag,
effektiviseringar samt resultatbalansering beräknas kunna mota delar av underskottet
med totalt ca 9 200 tkr. Prognosen totalt bygger, som vanligt, på allmän återhållsamhet
och att åtgärder som är beslutade i förvaltningens ledningsgrupp genomförs.
Några skillnader sen föregående uppföljning.
Personlig assistans 1000 tkr sämre, vilket egentligen kan ses som en justering av
prognosen. Här rör sig det på sig i de enskilda ärendena, en del avslutas och andra
tillkommer. Det kan vara stora förändringar på individernas timbeslut, en som avslutas
kan ha färre timmar än en tillkommande etc. Samtidigt är det svårt att förutse
försäkringskassans bedömningar.
Gruppboenden funktionshinder försämrar prognosen med 1 000 tkr pga ökat
personalbehov på ett flertal enheter.
Diverse vakanser och allmän återhållsamhet etc ca 600 tkr bättre. Här handlar det
mycket om ofrivilliga korta vakanser pga rekryteringssvårigheter, men även medvetna
vakanshållningar för att minska underskottet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiansvarig i samråd med förvaltningens ledningsgrupp.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen mottar informationen.
_________
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Dnr SN 2017/00329

Förstudie behandlingsenheten
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte konkurrensutsätta Behandlingsenheten.
Ärendet
Utifrån vikten av sammanhållna insatser för målgruppen, en kvalitetssäkrad verksamhet
vad gäller val av metoder och den systematiska uppföljning av måluppfyllelse för det
stöd, eller den behandlingsinsats den enskilde erhåller på enheten (SRS/ORS) ses
behandlingsenheten inte som en verksamhet där kvaliteten för brukarna skulle öka
genom konkurrensutsättning.
Halmstads låga kostnader för öppenvårdsinsatser talar dessutom för att kostnaderna
sannolikt inte skulle sänkas vid en eventuell konkurrensutsättning.
Utredarnas bedömning är därmed att en konkurrensutsättning av verksamheten inte
skulle leda till vare sig en kvalitetsökning eller en kostnadsminskning och att
behandlingsenheten därför inte bör konkurrensutsättas.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av utvecklingschef Anna Francke Wiking och kvalitetsutvecklare
Daniel Åkesson.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att inte konkurrensutsätta Behandlingsenheten.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_________
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Dnr SN 2017/00330

Delegationsordning 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta delegationsordningen för 2018.
Ärendet
I en delegationsordning fastställer socialnämnden vilka beslut som får fattas på
delegation. Delegering innebär att socialnämnden överför självständig beslutanderätt till
ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd som är underställd nämnden.
Delegationsordningen ska revideras en gång per år eller fortlöpande när behov
föreligger. Delegationsordningen för 2018 föreslås gälla från och med 2017-12-15 och
tills vidare. Tidigare delegationsordning upphör att gälla per samma datum.
Ändringar föreslås avser delegation enligt 6 kap. 33 och 35 § kommunallag (KL) på så
sätt att delegation under rubriken 1.6 Offentlighet och sekretess i delegationsordning
ändras gällande två punkter. Ändringarna har rödmarkerats i förslaget till
delegationsordning för 2018.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förvaltningen i samråd med förvaltningens ledningsgrupp.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta delegationsordningen för 2018.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________
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Dnr SN 2017/00130

Föreningsbidrag för år 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag enligt bilagan, Sammanställning av
föreningsbidrag för år 2018 med följande justeringar: ABF Halland beviljas
föreningsbidrag om 200 000 kr och Halmstad kristna råd beviljas föreningsbidrag om
1 500 000 kr..
Ärendet
Socialnämnden beviljar årligen föreningsbidrag till sociala hjälporganisationer och
funktionshinderorganisationer. Socialnämnden utökade möjligheten för andra
föreningar såsom idrottsföreningar, kulturföreningar och andra intresseföreningar som
öppnar sina aktiviteter och verksamhet för (vuxna) personer vars funktionsnedsättningar
anknyter till kommunens LSS-verksamhet (LSS = Lag om stöd och service till vissa
personer med funktionsnedsättning). Syftet med bidragen är att stödja verksamhet som
kompletterar socialnämndens verksamhet eller som på annat sätt bedöms vara till nytta
inom socialnämndens verksamhetsområde. Socialnämnden förutsätter att sökande
föreningar bedriver sina aktiviteter i tillgängliga lokaler och med tillgänglig utformning.
Dessa riktlinjer fastställdes av socialnämnden 2017-04-20.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av Annelie Wallentin, Torbjörn Lagergren och Christel Lood.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa beviljade föreningsbidrag för år 2018
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ella Kardemark (KD) yrkar att föreningsbidrag beviljas enligt bilagan med följande
justeringar: ABF Halland beviljas föreningsbidrag om 200 000 kr och att Halmstad
Kristna råd beviljas föreningsbidrag om 1 500 000 kr.
Yrkandet bifalles.
Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag enligt bilagan med följande
justeringar: ABF Halland beviljas föreningsbidrag om 200 000 kr och att Halmstad
Kristna råd beviljas föreningsbidrag om 1 500 000 kr.
__________
Justerandes signatur
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Dnr SN 2017/00183

Tillsyn och begäran om uppgifter från IVO, dnr 8.517032/2017, vid Myndighetsutövning för barn och unga
Beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1, ”Yttrande till Inspektionen för
vård och omsorg, dnr 8.5-17032/2017.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt att socialnämnden ska vidta
följande åtgärder ; Säkerställa att utredningar enligt 11 kap. 1.2§§ socialtjänstlagen (
2001:453), SoL, som gäller barn genomförs skyndsamt inom fyra månader.
För att IVO ska kunna bedöma om de redovisade åtgärderna är tillräckliga ska nämnden
till IVO inkomma med en förteckning över de 30 senaste avslutade utredningarna per
den 15 november 2017 anseende barn och unga under 18 år med datum för inledd och
avslutad utredning, samt förteckning över pågående utredningar som överskridit den
lagstadgade tiden om fyra månader med kopior av eventuella beslut om förlängd
utredningstid.
Om nämnden vidtagit eller planerat för ytterligare åtgärder ska nämnden redovisa dessa
till IVO Redovisningen ska vara IVO tillhanda den 15 december.
För att säkerställa att utredningarna genomförs skyndsamt har nämnden gjort följande;
1:e socialsekreterare och enhetschef går regelbundet igenom förteckning av inledda
utredningar i syfte att utredningstiden kan hållas, medhandläggar utses i de flesta
ärenden för att minimera risken för tidsglapp vid eventuell sjukdom, 1:e
socialsekreterare och socialsekreterare arbetar aktivt med utredningsplaner för att
säkerställa att man utreder rätt saker och i rätt omfattning. Personal har under hösten
2017 arbetat utöver vanlig arbetstid samt att avdelningen har påbörjat ett
förändringsarbete genom en ny arbetsmodell där arbetssättet förväntas förkorta
utredningstiden till 7-8 veckor.
Förteckning över de 30 senaste redovisade avslutade utredningarna redovisas i bilaga.
Ärendets beredning
Yttrandet har upprättats av avdelningschef Jeanette R Kjellberg.
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Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1, ”Yttrande till Inspektionen för
vård och omsorg, dnr 8.5-17032/2017.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________
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Dnr SN 2017/00219

Yttrande gällande revision - Granskning av rutiner för
uppföljningsarbete samt beställningar inom individ- och
familjeomsorgen
Beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande, Revision - Granskning av rutiner för
uppföljningsarbete samt beställningar inom IFO, till PwC.
Ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun granskat
rutinerna för uppföljningsarbete och beställningar inom individ- och familjeomsorgen,
IFO. Efter genomförd granskning konstaterade PwC att socialnämnden delvis
säkerställer en ändamålsenlig uppföljning av beslut och insatser inom IFO. PwC pekade
i rapporten på enskilda områden med utvecklingsmöjligheter.
Yttrandet presenterar socialnämndens åtgärder.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Malin Jakobsson, kvalitetsutvecklare med inriktning egenkontroll
i samråd med Jeanette Rundberg Kjellberg, avdelningschef för barn och unga.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande, Revision - Granskning av rutiner för
uppföljningsarbete samt beställningar inom IFO, till PwC.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_________
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Dnr SN 2017/00001

Anmälningsärenden/delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden mottar informationen.
Ärendet
Med hänsyn till socialnämndens delegation anmäls följande beslut:
1. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschefer/arbetsledare
avseende anställningar.
2. Förvaltningen anmäler beslut fattade i verksamhetssystemet Procapita
från föregående månad.
3. Förvaltningen anmäler beslut fattade av alkoholhandläggare avseende
beslut om serveringstillstånd.
Förvaltningen anmäler även följande inkomna skrivelser/beslut:
4. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, dnr 8.4.2-7233/2017, gällande
tillsyn på Klackens Tvärgränd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Annelie Wallentin.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottar informationen.
_______
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Dnr SN 2017/00025

Information till socialnämnden
Beslut
Socialnämnden mottar informationen.
Ärendet
1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till
nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från
socialnämndens individutskott 1711 23, 171130 samt 171207.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Annelie Wallentin.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottar informationen.
__________
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