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Dnr SN 2017/00023

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-19

Socialnämnden

SN § 80

Dnr SN 2017/00024

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
Ärendet
Föreligger förslag till föredragningslistan.
_______
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Dnr SN 2017/00004

Budgetuppföljning september 2017
Beslut
Socialnämnden mottar informationen.
Ärendet
Prognosen för perioden sätts till -11 000 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. Finns svårigheter som till exempel långa
kontrakt på lokaler och lagkrav på till exempel personalschema vilket gör det svårt med
snabb omställning till den lägre ersättningsnivån. Prognosen -8 000 tkr bygger på att
planerade åtgärder genomförs.
Inom personlig assistans har det under året varit ökade kostnader relaterat till
försäkringskassans minskade stöd, rekryteringssvårigheter samt omställningskostnader
som uppstår vid avslut av brukare. Detta beräknas kosta ca 2 600 tkr mer än budget,
vilket dock snabbt kan ändras eftersom beslut för enskilda ärenden kan påverka
resultatet åt båda hållen.
Samma verksamhet lyfter också ökade kostnader för externplacering av
funktionshindrade med ett underskott på 4 000 tkr. Dessa kostnader uppkommer på
grund av att utflyttningstakten från gruppbostäder inte har kunnat genomföras som
planerat.
Ett ökat vårdbehov, vilket innebär att extrapersonal har behövts sättas in, på flertal
enheter inom boende för personer med funktionshinder bedöms kosta ca 1 000 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.
Fler externplaceringar än budgeterat inom barn och unga, prognosen är nu ett
underskott på ca 5 000 tkr. Samtidigt är prognosen för vuxna med missbruk- och
psykiatrifunktionshinder bättre än budget med 2 700 tkr.
Diverse olika överskott över hela förvaltningen, som vakanser, statsbidrag,
effektiviseringar samt resultatbalansering beräknas kunna mota delar av underskottet
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med ca 6 900 tkr. Prognosen totalt bygger på allmän återhållsamhet och att åtgärder som
är beslutade i förvaltningens ledningsgrupp genomförs.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Mikael Lindroos.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottar informationen.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-10-19

Socialnämnden

SN § 82

Sida
7(14)

Dnr SN 2017/00002

Verksamhetsplan 2018-2020
Beslut
1. beslutar att planens mål förtydligas och aktiviteter konkretiseras så att
viljeinriktningen blir tydligare samt att det tillförs målvärden kopplat till omvärlden
vad gäller kort- och långtidssjukfrånvaron
2. Socialnämnden tar del av förslag till Verksamhetsplan och ger i uppdrag åt
förvaltningen att genomföra MBL förhandlingar.
.
Ärendet
Kommunstyrelsen har gett nämnder och bolag i uppdrag att lämna in
verksamhetsplaner med verksamhetsmål senast sista november. Inlämningen sker
genom IT stödet STRATSYS.
Ärendets beredning
Strukturen och layout bestäms av kommunens IT system STRATSYS som används för
planering och uppföljning.
Verksamhetsplanen är beredd av presidiet i samråd med kvalitetsutvecklare Daniel
Åkesson, utvecklingschef Anna Francke Wiking och avdelningarna.
Fackliga organisationer
MBL § 19 genomförs 31/10
MBL § 11 genomförs 6/11
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av förslag till Verksamhetsplan och ger i uppdrag åt förvaltningen
att genomföra MBL förhandlingar.
Beslutsgång
Ella Kardemark (KD) yrkar att Verksamhetsplanens mål förtydligas och aktiviteter
konkretiseras så att viljeinriktningen blir tydligare samt att det tillförs målvärden kopplat
till omvärlden vad gäller kort- och långtidssjukfrånvaron.
Tord Johansson (S) yrkar att det
- tillförs ett mål angående patientsäkerheten.
o Och att det till protokollet förs ”När det gäller patientsäkerheten så har vi
haft det som ett prioriterat område i verksamhetsplanerna för 2016 och
2017. Vi ser att brukare ökar och likaså delegationerna, detta är ett
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bekymmer. Vill påminna om att det är nämnden som är ytterst ansvarig att
det inte händer något på grund av brister i patientsäkerheten
under 5.3.3.1 och aktiviteter tillförs en text som lyder ”Verka för att på sikt, kunna
erbjuda ett gruppboende för de personer som lyder under LSS och lider av
åldersförändringar, fysiskt eller psykiskt för att öka kvaliteten för dessa.”
under mål 6.5.2 sänka både kort- och långtidssjukskrivna under aktiviteter tillföra:
”Att införa en ledarskapsutvecklare i verksamheten”.
o Och att det till protokollet förs: ”Vi ser att det går väldigt segt att sänka
sjuktalen. Både Halmstad kommun centralt, socialförvaltningen och en hel
del som forskar på området menar att det är ledarskapet som är nyckeln till
att må bra på jobbet/arbetsplatsen och där igenom sänka sjuktalen.
Socialnämnden har under en hel del år haft med i sin verksamhetsplan under
aktiviteter, att man ska vidareutveckla ledarskapet inom förvaltningen för att
uppnå en mer hälsosam arbetsplats (UL). Efter som man inte uppnår önskat
effekt med UL, så menar vi att man borde komplettera med att införa en
ledarskapsutvecklare för att förstärka och nå önskat mål tidigare.”

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Ella Kardemarks förslag
bifallits
Votering begärd
Omröstning
Den som vill bifalla Ella Kardemarks yrkande röstar ja, den som vill bifalla Tord
Johanssons yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Ella Kardemark (KD), Magnus Ackerot (M), Ewa Sjögren (M), Simon Karlsson (L),
Svein Henriksen (MP), Ewy Henriksson (C) röstar ja. Tord Johansson (S), Ann Margret
Meijer (S), Mathias Sörensen (S), Lilli Istenes (S), Susanne Larsen (SD) röstar nej.
Tord Johansson, Ann-Margret Meijer, Mathias Sörensen, Lilli Istenes, Susanne Larsen
reserverar sig
________
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Dnr SN 2017/00157

Nytt avtal i Personlig assistans
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna nytt avtal inom personlig assistans som gäller för
samtliga assistansberättigade som valt eller väljer Halmstads kommun som utförare, där
frågan om ev. bilkörning åt den assistansberättigade ska regleras i särskilt avtal.
Ärendet
Förändringar i omvärlden som Försäkringskassans omprövningar, ökade
redovisningskrav, dokumentationsskyldighet samt skärpta regler i arbetsmiljölagen
sammantaget gör att avtalet inom personlig assistans för den som har Halmstads
kommun som utförare bör revideras.
Syftet med att revidera avtalet är i första hand att den som anlitar Halmstads kommun
tydligt ska få information vad den assistansberättigade kan förvänta sig av Halmstads
kommun som utförare. Den assistansberättigade ska även få en tydligare information
om vilka förutsättningar som gäller avseende patientsäkerhet och arbetsmiljö för att
Halmstads kommun ska kunna verkställa insatsen på ett tryggt och säkert sätt för att
behoven skall bli tillgodosedda i enlighet med LSS-lagens intentioner.
Förslaget har samverkats med brukarorganisationerna och samtliga berörda brukare har
haft möjlighet att inkomma med synpunkter under perioden maj-september 2016. Det
nya förslaget innebär bl.a. ett förtydligande av ansvar för både brukare och kommunen.
Förändringar och förtydliganden i förslag till nytt avtal inom personlig assistans gäller
frågan om arbetskläder (föreskrifter om basal hygien), skärpta regler i arbetsmiljölagen,
datorer på varje arbetsplats för information och dokumentation samt registrering av
arbetstid, fullmakt, kommunens yttersta ansvar gällande frågan om bemanning,
genomgång av avtal vid nytt beslut samt frågan om att kommunen rekommenderar de
personliga assistenterna att inte köra brukarnas bilar. Då frågan om bilkörning tidigare
har varit av stort intresse hos ett fåtal berörda, görs i utredningen en särskild
fördjupning kring detta.
Förslaget innebär att det nya avtalet skall gälla samtliga assistansberättigade som har valt
och väljer Halmstad kommun som utförare, men där frågan om ev. bilkörning ska
regleras i särskilt avtal.
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Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet har beretts av Avdelningschef Marie Langemark i samråd med chefsgruppen
Personlig assistans, Avdelningen för stöd och service. Synpunkter har inhämtats från
personliga assistenter och förvaltningens jurist och HR-funktion.
Andra grupper
Ärendet har informerats om och diskuterats på LSS -samråd tillsammans med
brukarorganisationerna 2016-05-12. Det nya förslaget till avtal har skickats ut till
samtliga berörda brukare, som under perioden maj-september har haft möjlighet att
inkomma med synpunkter. Dessa synpunkter har sedan beaktats och förslaget har
justerats utifrån detta.
Fackliga organisationer
De fackliga organisationerna har informerats om det nya förslaget till avtal i samband
med avdelningens fackliga samverkansgrupp ASSAM 2016-06-20. De fackliga
organisationerna har inga synpunkter på förslaget.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna nytt avtal inom personlig assistans som gäller för
samtliga assistansberättigade som valt eller väljer Halmstads kommun som utförare, där
frågan om ev. bilkörning åt den assistansberättigade ska regleras i särskilt avtal.
Beslutsgång
Tord Johansson (S) yrkar på att avslå förslaget om att låta personliga assistenter att köra
brukarnas bilar genom att det tecknas ett avtal mellan assistenten och brukaren. Detta
på grund av att assistenterna alltid hamnar i en beroendeställning och att vi inte tar vårt
arbetsgivaransvar. Likaså är avtal och försäkringsfrågan inte fullt utred.
Ordförande ställer socialförvaltningens förslag mot Tord Johanssons yrkande och finner
att socialförvaltningens förslag bifallits.
Votering begärd
Omröstning
Den som vill bifalla socialförvaltningens förslag till beslut röstar ja, den som vill bifalla
Tord Johanssons yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Ella Kardemark (KD), Magnus Ackerot (M), Ewa Sjögren (M), Simon Karlsson (L),
Svein Henriksen (MP), Ewy Henriksson (C), Susanne Larsen (SD) röstar ja. Tord
Johansson (S), Ann Margret Meijer (S), Mathias Sörensen (S), Lilli Istenes (S), röstar nej.
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Tord Johansson, Ann-Margret Meijer, Mathias Sörensen, Lilli Istenes, reserverar sig
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_______
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Dnr SN 2017/00284

Översyn av riktlinjer för intraprenad, KS 2017/00488
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslag till yttrande.
Ärendet
Kommunstyrelsens ledningsutskott har beslutat att skicka förslag till reviderad policy för
intraprenad inklusive bilagor på remiss till kommunala nämnder. Hemvårdsnämndens
svar är obligatoriskt, övriga nämnder ges möjlighet.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av Kvalitetsutvecklare Daniel Åkesson
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslag till yttrande.
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.
4. Förvaltningen anmäler beslut fattat av avdelningschef avseende polisanmälan om
brott enligt delegationsordningen 1.6.4.
5. Förvaltningen anmäler beslut fattat av presidiet avseende komplettering av
föreningsbidrag.
6. Förvaltningen anmäler beslut fattat av ordföranden enligt delegationsordningen
1.13.3.
Förvaltningen anmäler även följande inkomna skrivelser/beslut:
7. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
8. Protokoll från Region Halland Patientnämnden, Gemensamma nämnden för
hemsjukvård och hjälpmedel.
9. SKL Cirkulär 17:46 – Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017
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. Christel Lood informerar om situationen på avdelningen för ensamkommande barn
2. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till
nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från
socialnämndens individutskott 170831, 170714, 170928 samt 171012.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Annelie Wallentin.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottar informationen.
_________
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