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SN § 54

Val av justerare
Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden (M) utse Gullvi Johansson (S)
att justera protokollet.
_______
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SN § 55

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
Ärendet
Föreligger förslag till föredragningslista.
Ärende 18 "Angående tillsyn enligt SoL av missbruks- och beroendevården i
Halmstads kommun - socialnämndens vidtagna åtgärder för att komma till rätta
med de av Socialstyrelsens påtalade brister." läggs till föredragningslistan.
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
_______
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SN 2011/0182

Utvärdering av uppbyggnadsskedet Kriscentrum - våld i nära
relation.
Beslut
Socialnämnden tar emot informationen om genomförd utvärdering.
Ärendet
Kriscentrum – Våld i nära relation startade en verksamhet för personer som
lever med våld i nära relation 2008-03-19. Verksamheten skulle erbjuda
insatser i form av stöd och behandling till barn som misshandlas, upplever
och/eller bevittnar våld i nära relation, vuxna som utsätts för våld i nära
relation och vuxna som utövar våld i nära relationer Enheten skulle vara en
specialiserad verksamhet och komplettera de insatser som tidigare fanns inom
området.
I förutsättningarna för start ingick också att en utvärdering av verksamheten
skulle ske under 2009. Utvärderingen skulle ske utifrån att utvärderaren skulle
följa enhetens process i utvecklingen av sitt arbete enligt sitt uppdrag. Av
särskilt intresse är hur man förmådde integrera olika teoretiska perspektiv i det
kliniska arbetet med flera målgrupper inom samma enhet. En forskare skulle
följa verksamheten från januari 2009 t o m december 2009. Tidplanen
framflyttades några månader in i 2010.Uppdraget gick till Linnéuniversitetet
och fil dr Tina Matsson.
I sin avslutande diskussion lyfter Mattson fram några viktiga frågor. T ex att
Kriscentrum ansluter sig till ett ”nytt paradigm”, en tanke om att våld i nära
relationer är komplext och bäst bemöts genom att alla involverade parter
erbjuds hjälp på ett kvalificerat sätt. En särskild styrka läggs vid tanken om att
hjälpa alla parter, kvinnor, män och barn, vid en och samma enhet.
Utvärderingen har utifrån detta fokuserat på behandlingsarbetet och i fokus står
de svårigheter som ligger i att arbeta med många olika målgrupper samtidigt,
något som kräver flera och breda perspektiv som ibland kan vara motstridiga
och konfliktfyllda. Forskarens bedömning är att det är klokt att låta strukturella
perspektiv löpa sida vid sida med systemiska och individuella perspektiv.
Nästa steg för verksamheten är att gå vidare i diskussionerna kring och
utforskandet av hur olika perspektiv kan befrukta varandra och hon menar att
den genusvetenskapliga förståelseramen är en angelägen utgångspunkt att
vidareutveckla i detta arbete. Viktigt är att utrymmet för den ”bromsande
strukturen”, det vill säga för gemensamma diskussioner, utveckling av
arbetsmetoder och för handledning finns kvar. Avslutningsvis är hennes
bedömning att det arbete som utförs vid Kriscentrum – våld i nära relationer är
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ett kvalificerat och professionellt arbete av yttersta vikt. Enheten kommer att
använda sig av utvärderingens resultat i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på enheten Kriscentrum – våld i nära relation samt på Barn
- och ungdomsavdelningen ledningsgrupp.
Processen har varit enligt följande;
Resultatet av utvärderingen har presenterats skriftlig och muntligt till enhetens
nuvarande medarbetare, avdelningschefen, avdelningens planeringssekreterare
samt till den enhetschef som var aktuell inledningsvis i utvärderingen.
Utvärderingen presenterades i ett första utkast i december 2010 på enheten
inför de medarbetare som deltagit. Efter flera bearbetningar det nya och
slutgiltiga dokumentet har sedan presenterats till hela enheten i februari av fil
dr Tina Mattson, avdelningschefen har därefter träffat enheten vid ett tillfälle.
Barn - och ungdomsavdelningens ledningsgrupp tar del av utvärderingen i
samband med presentation i Socialnämnden. Då kommer också utvärderaren
att vara med för att presentera innehållet.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
Förslag till beslut
Socialnämnden tar emot informationen om genomförd utvärdering.
_______
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SN 2011/0003

Delårsrapport 1
Beslut
Socialnämnden tar del av Delårsrapport 1.
Ärendet
Delårsrapport 1 redovisas för socialnämnden. Förvaltningen prognostiserar ett
ekonomiskt resultat i nivå med budget:
Förvaltningens redovisning av Delårsrapport 1 till Socialnämnden innehåller
tre områden:
 Redovisning av måluppfyllelse
 Ekonomisk prognos
 Redovisning av nyckeltal.
Avsnitten om måluppfyllelse och ekonomisk prognos redovisas dessutom till
stadskontoret som del av underlag till det kommunövergripande
delårsbokslutet.
Delårsrapportens innehåll är mindre omfattande än tidigare år. Förvaltningens
ledningsgrupp har beslutat att avsnitt såsom sjuktal, kvalitetsredovisningar och
fördjupad verksamhetsstatistik utgår från delårsrapporterna då de har relativts
små förändringar mellan de olika delårsrapporterna och årsredovisningen och
det därmed blir mycket upprepningar mellan de olika uppföljningarna.
Ärendets beredning
Avsnittet om måluppfyllelse har beretts av respektive avdelningschef samt
stabens verksamhetsutvecklare.
Avsnittet om ekonomisk prognos har beretts av förvaltningens
ekonomiansvarig. Avsnittet om nyckeltal har beretts av respektive
avdelningschef samt stabens verksamhetsutvecklare.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av Delårsrapport 1.
_______
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SN 2011/0288

Utredning av socialförvaltningens arbete med familjehem
Beslut
1.
Socialnämnden tar del av utredningen.
2.
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla
verksamheten i enlighet med utredningens förslag.
Ärendet
Socialnämndens presidie har uppdragit till förvaltningen att klarlägga
eventuella utvecklingsområden inom Barn och Ungdomsavdelningen. Fokus
skall vara hur arbetet med familjehemsplacerade barn ska kunna utvecklas,
inför framtidens behov och kommande lagstiftning.
Uppdraget i denna utredning har varit att definiera utvecklingsområden och ge
förslag till förbättringar inom de olika områdena.
Socialtjänsten har ett omfattande ansvar för de barn som placeras i familjehem
och ska se till att dessa barn får det skydd och stöd de behöver. Det finns en
omfattande reglering både i Socialtjänstlagen och i Socialtjänstförordningen
om hur dessa placeringar ska genomföras och hur de ska följas upp av
socialtjänsten. Tillsyn av socialtjänstens arbete med familjehemsvård har
genomförts nationellt, exempelvis inom ramen för Barnuppdraget under 2006–
2007. Vid denna tillsyn har grundläggande brister avseende bland annat
dokumentation, uppföljning,
barnperspektiv och socialnämndens ansvar konstaterats. Bristerna återfinns
med liknande innehåll och omfattning över hela landet.
Som beskrivits ovan förväntas flera förändringar ske inom arbetet med barn
och unga. I utredningen formuleras möjliga utvecklingsområden som bör
diskuteras och prioriteras inom förvaltningen/avdelningen.
Förslagen tar naturligtvis avstamp i LBU men grundar sig också på
forskningsrapporter, uppsatser och avdelningens omvärldsanalys.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av HR utvecklare Camilla Eklund-Hagel i samråd med
enhetschef Christina Bengtsson.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
Justerandes sign
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Förslag till beslut
1.
Socialnämnden tar del av utredningen.
2.
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla
verksamheten i enlighet med utredningens förslag.
_______
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SN 2011/0215

Revision: Familjehemsvård
Beslut
Socialnämnden beslutar avge svar till revisorerna med vilka åtgärder nämnden
avser att vidta.
Ärendet
Revisorerna i Halmstads kommun har uppdragit åt Komrev inom PwC att
genomföra en granskning av familjehemsvården med revisionsfrågan om
nämnden säkerställer att kommunens familjehemsvård sker ändamålsenligt och
utifrån lagens intentioner.
Granskningen visar på utvecklingsområden och revisorerna önskar senast 31/5
2011 svar på vilka åtgärder nämnden avser att vidta utifrån dessa.
Bedömningen är att Socialnämnden i stort säkerställer att familjehemsvården
sker ändamålsenligt och utifrån lagens intentioner. Revisorerna lyfter fram
behov av att utveckla samverkan mellan enheter inom avdelningen i samband
med överlämning av ärenden, optimerar stödet till barnens skolgång, redovisar
måluppfyllelse. Utvecklingsarbete pågår redan inom detta område, liksom
avseende att utveckla stödet till de biologiska föräldrarna. Ett uppdrag har
lämnats till enhetens chef att se till att genomförandeplaner görs i samtliga
ärenden. Vad gäller spårbarheten av den ekonomiska informationen verkar den
delvis vara grundad på en missuppfattning, då endast en mindre del av
kostnaderna saknar spårbarhet.
Socialnämnden beslutar avge svar till revisorerna med vilka åtgärder nämnden
avser att vidta.
Granskningen visar på att familjehemsvården i stort sker ändamålsenligt och
utifrån lagens intentioner.
Granskningen kommenteras inte detaljerat, felaktiga uppgifter kommenteras
endast då det har betydelse för den revisionella bedömningen. Granskningen
refererar också till den utredning som socialnämndens presidie gett
förvaltningen i uppdrag att genomföra för att klarlägga ev utvecklingsområden.
Granskningen ser också att utvecklingsarbete redan pågår inom angelägna
områden, som att förbättra stödet i skolan för de placerade barnen.
Granskningen redovisar ärendeutveckling och ekonomi. Under avsnittet
ekonomi används SKL’s databas som mått för kostnad per invånare. I
utredningen rörande utvecklingsområden används också ekonomisk statistik,
dock har de bägge källorna tämligen olika utfall.
Vad gäller ekonomisk uppföljning och kontroll anger revisionsgranskningen att
spårbarheten i ekonomisystemet försvinner när transaktioner överförs från
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lönesystemet till ekonomisystemet. Detta är dock inte korrekt. Däremot innebär
utbetalningar som går via ProCapita till ekonomisystemet, brist på spårbarhet. I
detta system sker dock inte de stora kostnaderna för verksamheten. I ProCapita
sker kostnader som är direkt relaterade till det placerade barnet, som
barnomsorgskostnad, hemutrustning, umgängeskostnader, läkarvård etc. Övrigt
som betalas ut till familjehemmet går via lönesystemet. Arbete pågår runt den
ekonomiska uppföljningen i syfte att säkra de ekonomiska prognoserna. Ett
annat arbete kulle behöva ske för att kunna se de exakta kostnaderna för varje
individ och en bedömning får ske om arbetsinsatsen motsvarar det man får ut i
säkerhet.
Granskningen anser att formerna för samverkan mellan områdesenheten, där
ärende utreds och insats beslutas, och familjehemsenheten, behöver utvecklas
runt överlämnande av familjehemsärenden. Vi har själva noterat dessa brister,
som till största delen uppstått efter avdelningens förändrade organisation med
geografiskt avstånd mellan enheterna och personalomsättning som medfört att
upparbetade rutiner och kontaktvägar ej längre används automatiskt. Arbete
pågår runt att utveckla överlämningarna och familjehemsenheten ser redan
skillnad i att de involveras mer. En utgångspunkt är att följa BBIC, som
förordar möten och dialog mellan handläggare som är involverade i samma
ärende.
Granskningen noterat att det finns mål och uppdrag för verksamheten, men
påpekar att det i enhetens årsredovisning bör ske bedömning av i vilken
utsträckning målen har nåtts. Vår uppfattning är att detta sker, både i enhetens
årsredovisning och i de dokument för måluppfyllelse som avdelningen
besvarar. Självklart kan även detta arbete utvecklas.
I granskningen av akter framkom att genomförandeplaner saknades. Det är en
korrekt notering, att det arbete med att systematiskt använda sig av BBIC’s
genomförandeplaner, inte kommit igång på det sätt som avsetts.
Genomförandeplaner kan också bidra till att kvaliteten i samband med
omprövningar av vården ökar. Ett uppdrag har lämnats till enhetschefen att
verkställa det beslut om införande av genomförandeplaner som redan fattats.
Uppföljning av detta kommer att ske under innevarande år.
Ett utvecklingsområde är stödet till de biologiska föräldrarna, medan stödet till
familjehemmen av de flesta familjehem uppfattas som tillfredställande.
Familjehemsenheten beskriver själva detta som ett område de skulle önska
kunde utvecklas mer, men där stödet till barnen och familjehemmen har
prioriterats med de resurser som står till förfogande. Det utvecklingsarbete man
inlett innebär att de socialrådgivare som arbetar med förstärkt familjehemsvård,
arbetar mer aktivt med de biologiska föräldrarna redan i tidigt skede av
placeringen. Detta förväntas ge bättre underlag för att kunna avsluta placering i
familjehem, eller om detta inte bedöms vara möjligt, öka kvalitén i kontakt och
umgänge. Tillräckliga resurser är avgörande för att kunna utveckla detta
område ännu mer. I det fall LBU genomförs och barnsekreterare införs, blir det
nu otydliga ansvaret för arbetet med de biologiska föräldrarna, tydligare. I
revisionsrapporten anges att familjebehandlingen MIRA har ett särskilt
uppdrag att arbeta med dessa familjer, vilket inte stämmer.
På övriga kontrollområden har granskningen inte sett anledning att lämna
påpekanden.
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Revisionens slutsatser ger underlag för fortsatt utvecklingsarbete och stöd för
det som redan pågår.
Inga av de föreslagna åtgärderna utifrån revisionsrapporten ger ekonomiska
konsekvenser.
Ärendets beredning
Ärendet har diskuterats med familjehemsenhetens chef Christina Bengtsson
och med ekonom Mikael Lindroos i tillämpliga delar.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar avge svar till revisorerna med vilka åtgärder nämnden
avser att vidta.
_______
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SN 2011/0105

Redovisning av inspektioner av boenden, Beroende eller
psykiska funktionshinder 2011
Beslut
Redovisningen lämnas till socialnämnden som en information om
inspektionerna av BePs boendeenheter för 2010.
Ärendet
Genom upphandlingen av gruppbostäder genomförs inspektioner av Caremas
och kommunens boenden. De startade omgående, 090201, och då fattades även
beslut att inspektera boendena inom BeP utifrån samma material i stort.
Vid inspektionerna har både enhetschef och vårdare deltagit och tiden för
inspektionen har varit väl känd för samtliga. Avdelningen genomför
regelbundet brukarundersökningar så deras perspektiv kommer fram där.
Genom att mäta samma sak över tid kan man följa en utveckling. Boende
enheterna har ökat med att uppfylla de uppsatta kriterierna i
avtalsuppföljningen. Från första mätningen sommaren 2009 till hösten 2010
var ökningen från 72% till 95% vilket är mycket bra.
Positivt är att dokumentationen utvecklats samt att verksamhetssystemet
Procapita används på alla boendenheter.
Det finns en laglig skyldighet att utforma genomförandeplanen inom två
veckor efter en brukare flyttat in på ett boende. Som en del i inspektionerna har
en extra granskning gjorts kring genomförandeplanerna. Där framgår att målen
behöver vara med detaljerade och att man i för liten omfattning kan följa att
brukaren fått det man kommit överens om.
Ärendets beredning
Pia Waldemarson, förvaltningens inspektör har berett ärendet.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
Förslag till beslut
Redovisningen lämnas till socialnämnden som en information om
inspektionerna av BePs boendeenheter för 2010.
_______
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SN 2009/0417

Förändrad förvaltningstillhörighet för syninstruktörer och
HSL-personal
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt utredningens förslag:
1.
Att syninstruktörer inklusive budget förs över från socialnämnden
till hemvårdsnämnden från 20120101.
2.
Att sjuksköteskor, sjukgymnast och arbetsterapeut inklusive
budget och omkostnader för hälso- och sjukvård för socialförvaltningens
målgrupper förs över från hemvårdsnämnden till socialnämnden från
20120101.
3.
Att hjälpmedelsbudget samt hjälpmedelspott regleras till den
faktiska kostnaden som gäller i december 2011enligt påbörjat kvalitetsarbete.
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen:
1.
Att arbeta fram förslag till förändring i socialnämndens och
hemvårdsnämndens reglemente.
2.
Att handlägga ärendet till hjälpmedelsnämnden för reglering av
hjälpmedelspotten enligt förslaget.
3.
Att arbeta fram rutiner för dokumentation och
informationsöverföring enligt patientdatalagen.

Ärendet
När ärendet behandlades i socialnämnden och hemvårdsnämnden i februari
2010 fattades beslut i hemvårdsnämnden men inte i socialnämnden som ansåg
att budgetfördelningen behövde kompletteras Förvaltningarna har därefter haft
fördjupat dialog om beräkningen av budget. Budgetdiskussionen har gällt
tekniska hjälpmedel, anställningsbara tjänster när det gäller sjukgymnast och
arbetsterapeut samt OH-kostnader.
Förslag till budgetöverföringen 2010 var 3 579 500 kr. Nuvarande
kvalitetssäkrade förslag är 5 100 000 kr.
Motivering till de ökade kostnaderna är volymökning inom socialnämndens
målgrupper, volymökning samt högre priser för tekniska hjälpmedel samt
kvalitetssäkrat underlag för de faktiska kostnaderna.
En förändring sedan förra beslutet är även att socialnämnden kommer att
ansvara för tjänsteköp till Regionen Halland enligt nytt tjänsteköpsavtal när det
gäller palliativ vård samt hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformer som
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exempelvis korttidsboende för barn och ungdomar med insatser enligt LSS och
HVB-hem.
Ärendets beredning
Hemvårdsnämnden och socialnämnden behandlar detta ärende parallellt i maj
2011.
En arbetsgrupp bestående av personal från socialförvaltningen och
hemvårdsförvaltningen har utarbetat detta förslag. Gruppen har träffats
regelbundet hösten 2009 – våren 2011.
Marita Everås, Verksamhetschef, Enheten för särskilda funktioner
Niklas Petersson , Ekonom
Susanne Karlsson, Personalsekreterare
Elahe Poorzaki, Enhetschef, Hälso- och sjukvård
Agneta Ericsson, Enhetschef, Hälso- och sjukvård
Anneli Bjärnhag, Enhetschef för förebyggande
Åsa Rydberg, Enhetschef, Kommunrehab
Marie Langemark, Avdelningschef, Avdelningen för stöd och service
Eric Semb, Verksamhetsutvecklare
Mikael Lindroos, Ekonomiansvarig
Mari Årzen, Personalansvarig
Utredningen har under april varit på remiss till berörda funktioner inom
kommunen.
MBL-förhandling har genomförts i februari 2010 på respektive förvaltning.
Fackliga företrädare har fått information om ärendet under våren 2011 i båda
förvaltningarnas samverkansgrupper.
Denna utredning föreslår inga organisatoriska lösningar inom respektive
förvaltning. Detta bör lösas av respektive förvaltning och i samverkan med de
fackliga organisationerna.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar enligt utredningens förslag:
1.
Att syninstruktörer inklusive budget förs över från socialnämnden
till hemvårdsnämnden från 20120101.
2.
Att sjuksköteskor, sjukgymnast och arbetsterapeut inklusive
budget och omkostnader för hälso- och sjukvård för socialförvaltningens
målgrupper förs över från hemvårdsnämnden till socialnämnden från
20120101.
3.
Att hjälpmedelsbudget samt hjälpmedelspott regleras till den
faktiska kostnaden som gäller i december 2011enligt påbörjat kvalitetsarbete.
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen:
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1.
Att arbeta fram förslag till förändring i socialnämndens och
hemvårdsnämndens reglemente.
2.
Att handlägga ärendet till hjälpmedelsnämnden för reglering av
hjälpmedelspotten enligt förslaget.
3.
Att arbeta fram rutiner för dokumentation och
informationsöverföring enligt patientdatalagen.
_______
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SN 2011/0293

Information om förvaltningsövergripande
myndighetsutövningsprojekt
Beslut
Socialnämnden mottager informationen.
Ärendet
I januari 2011startades ett förvaltningsövergripande projekt vars syfte är att
långsiktigt säkra kvaliteten i myndighetsutövningen till enskild på
socialförvaltningens utredningsenheter.
Projektet löper under tre år med sikte på full implementering inom
projekttiden.
Under planeringsfasen av projektet har projektgruppen tagit del av material om
vilka centrala initiativ som tagits, och vilka nationella utvecklingsprojekt som
pågår på området.
Fokusgrupper har hållits med medarbetare och fackliga representanter för att få
en delaktighet i vad som är viktigt att prioritera inom ramen för projektet för att
uppnå projektmålet.
Förslag på projektinnehåll har satts samman och föredragits för förvaltningens
ledningsgrupp.
Aktivitetsplan har framtagits för de olika delar av projektet
Arbetsgrupper med deltagande av medarbetare kommer under hösten att arbeta
med att ta fram ett introduktionsprogram, traineeprogram samt upplägg för den
kompetensutveckling som ska innefattas i projektet.
I socialstyrelsens allmänna råd (SOSF 2006:14) gällande personalens
kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och
unga specificerar man att arbetsuppgifterna inte bara kräver grundexamen
(socionom) utan också yrkeserfarenhet, vidareutbildning och kvalificerat
introduktionsstöd.
Detta är applicerbart även på förvaltningens myndighetsutövande enheter för
övriga målgrupper.
Kraven på kvalitet i myndighetsutövningen vad gäller användning av
standardiserade intervjuunderlag, övrig dokumentation och väl underbyggda
analyser av behov och lämpliga insatser har successivt höjts inom IFOs
samtliga verksamhetsområden.
Förvaltningens två avdelningar som ansvarar för myndighetsutövning gällande
barn och unga och vuxna med beroende eller psykiska funktionshinder har
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under en längre tid haft en hög personalomsättning. Vid nyrekrytering har
förvaltningen tvingats anställa personer som saknar erfarenhet och därför inte
har den operativa kompetens som arbetsuppgifterna kräver.
Situationen skapar en ond cirkel av ökad belastning och försämrad arbetsmiljö
för personalen, som och i sin tur leder till ytterligare personalomsättning.
Socialnämnden har sett problematiken som ett angeläget förbättringsområde
och anger som verksamhetsmål för 2011 att finna strategier för att långsiktigt
säkra kvaliteten i myndighetsutövningen. Beslut har därför fattats att i
projektform arbeta med att ta fram en rad åtgärder för att uppnå målet.
Syfte
Att långsiktigt säkra kvaliteten i myndighetsutövningen som rör enskild på
socialförvaltningens samtliga avdelningar.
Projektmål
Att de personer som behöver socialförvaltningens stöd eller insatser ska få en
rättssäker och professionell hantering av sitt ärende med hjälp av erfarna och
kompetenta handläggare.
För att målsättningen med projektet ska uppnås kommer fokus att ligga på att
försöka hitta bra metoder/modeller eller stödstrukturer inom följande områden:
·
Rekrytering
·
Introduktion
·
Arbetsledning
·
Kompetensutveckling
·
Psykosocial arbetsmiljö
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager informationen.
_______
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SN 2011/0271

Motion om öppna nämndssammanträden
Beslut
Socialnämnden fastställer yttrande över motion om öppna
nämndssammanträden.
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till planering
för öppen frågestund eller temanämnd ett par gånger per år i lokaler som är mer
publika än nämndens nuvarande.
Ärendet
Maria Johansson (V) har till kommunfullmäktige ställt en motion om öppna
nämndssammanträden och allmänhetens frågestund. Alla nämnder har
uppmanats yttra sig om motionen senast 2011-08-26 nämnder inför behandling
i kommunfullmäktige.
Stadskontoret ställer samman underlaget till KS.
Socialnämnden sammanträder 10 ggr per år. Socialnämndens sammanträden
hålls ungefär en gång i månaden, med undantag för juli och augusti
Inom socialnämnden finns ett individutskott med fem ledamöter och tre
ersättare. Det åligger Individutskottet att
 besluta i de frågor i övrigt vad avser stöd och service och annat bistånd,
råd och upplysningar till enskilda som är i behov därav jml. LSS, SoL,
LVU och LVM,
 besluta i frågor i familjerättsärenden,
 i övrigt fullgöra de uppdrag som nämnden tilldelar individutskottet
Socialnämnden väljer bland utskottens ledamöter en ordförande och en vice
ordförande för respektive utskott. Om ordförande i utskott på grund av
sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre
tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Ersättare skall inte ha rätt att närvara
och yttra sig vid utskottens sammanträden. Ersättare skall inkallas till
tjänstgöring i den vid valet bestämda ordningen. Utskotten sammanträder på
dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall hållas när
ordföranden anser att det behövs eller minst var 14:e dag. En av de viktigaste
orsakerna till den relativt täta mötesfrekvensen är att ärenden enligt SoL och
LVU måste hanteras av socialnämnden inom bestämda tidsrymder. De enskilda
ärendena kan handla om tvångsomhändertagande på grund av missbruk,
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omhändertagande av barn, inskränkningar i umgänge, adoptionsärenden och
liknande.
När det gäller nämndens månatliga sammanträden så hanteras huvudsakligen
följande typer av ärenden:
 Beslut om verksamhetens mål och kvalitet
 Framställningar till kommunfullmäktige
 Myndighetsutövning mot enskilda som är av viktig principiell art
 Vissa typer av ärenden enligt särskilda föreskrifter.
Det är ur sekretessynpunkt inte möjligt att individutskottets sammanträden kan
vara öppna för allmänheten.
Myndighetsutövning mot enskilda som är av viktig principiell art behandlas
ibland vid socialnämndens sammanträden. Detta kan leda till att även vid en
del av nämndens sammanträden kan det vara omöjligt ur sekretess synpunkt.
I nuläget finns socialnämndens sammanträdesrum på våning 6 i
förvaltningsbyggnaden på Kungsgatan 12. Det finns inga andra lokaler i
förvaltningen som kan rymma hela nämnden och förvaltningens ledning.
Dessutom är det ytterst begränsade möjligheter i sammanträdesrummet att ta in
åhörare. Av utrymmesskäl så är det i nuläget inte möjligt med öppna
nämndssammanträden.
Det skulle dessutom allvarligt störa integriteten för våra brukare och klienter då
åhörarna i så fall skulle passera våra väntrum och därmed kunna se vilka
kommuninvånare som sitter och väntar på att få träffa socialsekreterare. Att
lösa detta skulle kräva omfattande ombyggnationer eller flytt av nämndens
sammanträde till lokal utanför huset.
Att flytta nämndens sammanträden till externa lokaler innebär en del logistiska
svårigheter då handläggare och förvaltningsledningen då måste förflytta sig.
Detta kan naturligtvis genomföras om nyttan med öppna sammanträde bedöms
vara större än kostnader och logistiska svårigheter. Men då det vid flera av
nämndens sammanträden kommer att behandlas sekretesskänsliga uppgifter så
bedöms detta kunna ske vid mycket få tillfällen.
Vad som däremot skulle kunna vara realistiskt är att nämnden i sin ambition att
öka möjligheter till insyn och dialog för invånarna genomför öppen frågestund
en eller ett par gånger per år i lokaler som är mer publika än nämndens
nuvarande. Detta skall i så fall lämpa sig som ett eget mål för nämnden i
kommande verksamhetsplan och inte ett allmänt krav formulerat av
fullmäktige.
Generellt kan det vara mer lämpligt att denna fråga dyker upp som en ambition
i målområdet ”Demokrati och dialog” än som ett tvingande beslut som gäller
alla nämnder oavsett verksamhetens krav på sekretess.
Utifrån ovanstående så föreslås att nämnden yrkar avslag på motionen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av förvaltningschef samt stabens verksamhetsutvecklare.
Beslutsgång
Ordförande yrkar bifall till förslaget.
Ordförande yrkar dessutom att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
utarbeta förslag till planering för öppen frågestund eller temanämnd ett par
gånger per år i lokaler som är mer publika än nämndens nuvarande.
Socialnämnden beslutar enligt ordförandes förslag
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer yttrande över motion om öppna
nämndssammanträden.
_______
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SN 2011/0198

Utvecklingsmedel 2011 i syfte att stärka stödet till våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld, länssamordnare
Beslut
Socialnämnden ansöker gemensamt med övriga kommuner i Halland om
utvecklingsmedel till länssamordnare på området våld i nära relation.
Ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har inbjudit kommunerna att ansöka om
utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld. Hallands kommuner gjorde under 2010 en gemensam
ansökan om medel till länssamordnare inom området våld i nära relation.
Ansökan, som Falkenbergs kommun svarade för, beviljades. Efter
överläggningar inom den regionala referensgruppen våld i nära relation och
inom den taktiska gruppen på regional nivå framgår att kommunerna ställer sig
positiva till att gemensamt ansöka om medel till länssamordnare även 2011. I
uppdraget kommer då också att ingå att ta fram form för sådan kartläggning av
omfattning av våld mot kvinnor och av barn som bevittnat våld, som
Socialstyrelsen i allmänna råd från 2009 anger att socialtjänsten ska svara för.
Falkenbergs kommun svarar för att ansökningsformulär kommer till
Länsstyrelsen. För att ansökan ska vara giltig ska varje kommuns socialnämnd
eller motsvarande ta ställning till gemensam ansökan.
Projekttiden är 2011-12-31 – 2012-12-31 och projektmedel söks med 750 000:Socialnämnden ansöker gemensamt med övriga kommuner i Halland om
utvecklingsmedel till länssamordnare på området våld i nära relation.
Ärendets beredning
Ärendet har diskuterats i BoU’s ledningsgrupp och information har lämnats till
styrgruppen för förvaltningens handlingsplan Våld i nära relation.
Den taktiska gruppen inom programområde barn och unga och den regionala
referensgruppen har ställt sig positiva till en gemensam ansökan. Falkenbergs
kommun har formulerat ansökan till Länsstyrelsen i Hallands län.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
Förslag till beslut
Socialnämnden ansöker gemensamt med övriga kommuner i Halland om
utvecklingsmedel till länssamordnare på området våld i nära relation.
_______
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SN 2011/0252

Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld
Beslut
1.
Socialnämnden beslutar att ansöka om stadsbidrag till införande av
ny utredningsmetod med 2 160 000 skr
Ärendet
Förslag till utveckling av utredningsmetodik på mottagningsenheten vg
specifik metod för utredning av våld i nära relation.
Metodiken beskrivs kortfattat. Syftet är att effektivisera och kvalitetssäkra
utredningsarbetet samt stärka samarbetet med anmälare i dessa specifika
ärenden.
Kostnaderna för personal, utbildning/handledning, studiebesök och uppföljning
beräknas uppgå till 2 160 000 Skr.
Ärendets beredning
Arbetsgruppen med repr. från Mottagningsenheten, områdesenheten,
kriscentrum och familjerätten.
Styrgruppen som bestått av resp enhetchefer samt processledaren planeringssekreteraren
Träff med samverkansparter (skola, polis, sociala jouren) för information och
dialog inbokat i maj
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
Förslag till beslut
1.
Socialnämnden beslutar att ansöka om stadsbidrag till införande av
ny utredningsmetod med 2 160 000 skr
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SN 2009/0453

Utvecklingsmedel till lokal samverkan, samsyn Halmstad
Beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen
Ärendet
På initiativ av Kriscentrum- våld i nära relation har en förprojektering
SAMSYN Halmstad genomförts utifrån uppdraget att utveckla samarbetet
externt. Syftet var att undersöka behovet hos våra samverkansparter.
Förprojekteringen har kommit fram till att de förutsättningar som behöver
skapas för att uppnå SAMSYN Halmstad bland annat är:
·
Gemensam kunskap, samsyn och förhållningssätt
·
Kunskap om varandras verksamheter, kompetens och yrkesroll
·
Gemensamma definitioner o grundprinciper när det gäller målet
och målgruppen
·
En tydligare organisation och ledning för samplanering
·
Resp förvaltning/myndighet behöver ge befintliga
arbetsgrupper/nätverk på operativ nivå som organiseras upp med stöd av
Kriscentrum – våld i nära relation och Kvinnofridsnätverket tydligt uppdrag,
mandat och stöd för att utveckla sitt arbete. Syftet ska vara att organisera för
styrning/ledning av samverkan/samplanering på ett effektivt och systematiskt
vis.
Frågan har lämnats vidare till länssamordnare på Region Halland i samband
med avslutande föreläsning från Projekt Karin, Malmö kommun och därpå
följande öppna samtal kring frågeställningen.
Ärendets beredning
En rad kontakter har tagits, samt deltagande i möten och nätverk. Syftet har
varit att undersöka intresset för att starta ett projekt kring SAMSYN – våld i
nära relation i Halmstad.
Utredaren har haft möten med företrädare för:
·
Polisen
·
Arbetslivsförvaltningen
·
Socialförvaltningen
·
Region Halland
·
Kvinnojouren
·
Länsstyrelsen
Och har deltagit i ett flertal träffar i:
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·
Kunskapsnätverket – våld i nära relation ( nätverk för medarbetare
på socialförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen)
·
Kvinnofridsnätverkets träffar med repr från bland annat: akuten,
psykiatrin, kriminalvården, hemvårdsförvaltningen, skolhälsovården, Komvux
mfl
Vidare har utredaren varit i kontakt med
·
SAMSYN – Botkyrka, Botkyrka kommun
·
Projekt Karin, Malmö kommun
·
Chefen för Frivården, Halmstad
·
Chefen för hemvårdsförvaltningen
·
Kommunerna i nätverket kkkvh
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
Förslag till beslut
1.
Ta emot redovisningen

_______
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SN 2009/0290

Slutredovisning- Handlingsplan, våld i nära relationer,
statsbidrag
Beslut
1 Att anta den förvaltningsövergripande handlingsplanen – våld i nära relation
2. Att ta emot redovisningen av stadsbidrag till länsstyrelsen för
handlingplansarbetet.
Ärendet
Uppdraget har initierats av ledningsgruppen BoU, beretts av repr från hela
förvaltningen och har lett till en förvaltningsgemensam handlingsplan för våld i
nära relation.
Handlingsplanen innehåller, mål, definitioner, grundantaganden, regelverk och
konkreta handlingsplaner på avdelning och enhetsnivå.
Ärendets beredning
Organisation av projekt Handlingsplan Våld i nära relation
Styrgrupp:
Sigbritt Arwidson ,Ann Lundstedt Schager (projektägare), Christel Lood, Åsa
Sörman Pålsson, Marie Langemark, Ingrid Gustavsson
Projektgrupp
Projektledare: Ingrid Gustavsson
Referensgrupper
Kriscentrums Personal, UAF, Polisen, Kvinnojouren
Arbetsgrupp:
1-2 repr från Bep
1-2 repr från SoS
1-2 repr från BoK
2 repr från BoU
Styrgruppens ansvar:
Säkerställa resurser i form av tid för personal att delta i projektet.
Avgöra frågor av övergripande karaktär som kan hindra projekten.
Stödja projektets syfte
Enhetschefgruppen BoU har ett särkilt ansvar att underlätta för avdchef och
projketägare att stödja projektets syfte.
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Projektledarens ansvar:
Informera styrgruppen om frågor av övergripande karaktär som behöver bli
lösta i de fall arbetsgruppens arbete hindras.
Leda arbetsgruppen
Vara en länk mellan projektgrupp/projektägare/styrgrupp och arbetsgrupp.
Sammanställa dokumentet Handlingsplan – våld i nära relation
Projektgruppens ansvar:
Att tillsammans med projektledaren och arbetsgruppen producera ett
användbart och tydligt material som överensstämmer med projektets uppdrag.
Att lyfta fram otydligheter.
Bidra med kunskap utifrån sin specialistfunktion
Arbetsgruppens ansvar:
Att tillsammans med projektledaren och projektgruppen producera ett
användbart och tydligt material som överensstämmer med projektets uppdrag.
Att lyfta fram otydligheter.
Bidra med kunskap utifrån sin generalistkunskap och bredd i organisationen.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
Förslag till beslut
1.Att anta den förvaltningsövergripande handlingsplanen – våld i nära relation
2.Att ta emot redovisningen av stadsbidrag till länsstyrelsen för
handlingplansarbetet.
_______
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SN 2011/0001

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna
Ärendet
Från Sveriges Kommuner och Landsting
1.
Cirkulär 11:13 – Begäran om biträde av polis enligt lagen om
psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård
2.
Cirkulär 11:14 – Vårpropositionen för år 2011
Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna
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SN 2011/0001

Anmälningsärenden - Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.
Ärendet
Med hänsyn till socialnämndens delegation anmäls följande beslut:
1. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschefer/arbetsledare avseende
anställningar
2. Förvaltningen anmäler beslut fattade av handläggare avseende socialbidrag
3. Förvaltningen anmäler beslut fattade av handläggare avseende
delegationslista
enligt SoL och LSS
4. Förvaltningen anmäler beslut fattade av alkoholhandläggare avseende beslut
om
serveringstillstånd
5. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschefer/arbetsledare avseende
beslut om ansökan om resa utanför Sverige
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås lägga anmälningsärendena till handlingarna.
_______
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SN § 70

Information
Beslut
Socialnämnden mottager informationen.
Ärendet
1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till
nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från
socialnämndens individutskott 110505, 110512 samt 110519.
2. I syfte att informera nämndens ledamöter om vad de ärenden som passerar
individutskottet omfattar kommer förvaltningen på nämndens sammanträde i
april
och maj informera om några typärenden.
a. Representant från avd BeP redovisar ett typärende.
b. Representant från avd BoU redovisar ett typärende.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager informationen.
_______
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SN 2008/0731

Angående tillsyn enligt SoL av missbruks- och beroendevården
i Halmstads kommun - socialnämndens vidtagna åtgärder för
att komma till rätta med de av Socialstyrelsens påtalade brister.
Beslut
Socialnämnden beslutar att lämna redogörelse till Socialstyrelsen över vilka
åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de av Socialstyrelsen
påtalade bristerna.
Ärendet
Beslut i tillsynsärende rörande missbruks- och beroendevården i Halmstads
kommun; handläggning och dokumentation av utredningar, inkom till
socialnämnden 2011-03-17.
Socialstyrelsen bedömer sammanfattningsvis, att socialnämndens arbete med
vuxna personer med missbruksproblem präglas av en hög ambitionsnivå och
ger goda förutsättningar att erbjuda vård- och behandlingsinsatser.
Socialstyrelsen har begärt yttrande kring följande påpekanden;
·
Brister i beslutsunderlaget med avseende på allsidighet och
bedömning av den enskildes behov.
·
I tre granskade utredningar har den enskildes rättssäkerhet inte
tillgodosetts.
·
I en utredning har nämnden brustit i att ta adekvata
samverkanskontakter.
Redan innan Socialstyrelsens tillsyn hade socialnämnden definierat ett antal
förbättrings- utvecklingsområden, bland annat; översyn av vårdkedjan,
framtagande av rutiner för handläggning kring utredning,
organisationsförändring samt det förvaltningsövergripande projektet gällande
säkring av kvalitet i myndighetsutövning.
Utifrån resultatet av socialstyrelsens tillsyn har förbättringsutvecklingsområden kompletterats med ytterligare åtgärder i form av;
förändrad policy kring öppenvårds-behandling, tydliggöra
utredningsprocessen, omprövning av insatsen personligt stöd samt översyn av
rutiner kring samverkan och barns och närståendes situation.
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Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av planeringssekreterare och avdelningschef på
avdelningen för personer med beroende eller psykiskt funktionshinder.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslag
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att lämna redogörelse till Socialstyrelsen över vilka
åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de av Socialstyrelsen
påtalade bristerna.
_______
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