HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2015-09-24

Plats och tid:

Westerbergs gata 10, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 9:15 10:30

Beslutande:

Ella Kardemark (KD), ordförande
Tord Johansson (S)
Magnus Ackerot (M)
Ann-Margret Meijer (S)
Ewa Sjögren (M)
Mathias Sörensen (S)
Kristoffer Johansson (FP)
Maj-Lis Andersson (SPI)
Axel Wigforss (V)
Christina Warman (M)
Ewy Henriksson (C)

Övriga deltagande:

Ulf Johansson (S), Lena Weibull (KD), Annika Skoog S), HansJörgen Wahlhed, Yvonne Oliv, Marie Langemark, Elisabeth Wärn,
Mikael Lindroos, Eric Semb, Anna Franke Wiking, Hedvig
Lundberg

Utses att justera:

Tord Johansson

Justeringens plats och tid:

Socialförvaltningen, 2015-09-24

Sekreterare:

…………………………

Paragrafer 81 - 88

Emelie Lindbergh
Ordföranden:

…………………………

Ella Kardemark
Justerande:

………………………….

Tord Johansson
______________________________________________________________________
ANSLAG / BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Halmstads kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2015-09-24

Datum för anslags upprättande: 2015-09-28
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen,
Underskrift:

……………………….

Annelie Wallentin

Datum för anslags nedtagande: 2015-10-19

Kungsgatan 12

HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden

2015-09-24

2(12)

SN § 81

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
Ärendet
Föreligger förslag till föredragningslistan.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2015/0003

Delårsrapport 2015:2
Beslut
Socialnämnden tar del av delårsrapport 2 för 2015.
Ärendet
Förvaltningen lämnar en prognos på – 9 000 tkr.
Precis som tidigare är det osäkerhet i kommande antal externplaceringar, antal
ärenden etc, som måste tas om hand när de dyker upp, och som är svåra att
försöka förutspå. Budgetmässigt har ett antal externplaceringar inom olika
kategorier lagts ut, vilket har beräknats utifrån avdelningarnas bedömningar om
framtida läge men också hur antalet har varit tidigare. Som nämnts tidigare
rapporter har förvaltningen inga marginaler för att hantera större avvikelser.
Vissa gruppbostäder anpassar verksamhet och lokaler utifrån rapporter från
IVO (inspektionen för vård och omsorg). Inom ett flertal enheter innebär det
ökad bemanning. Utökad kostnad beräknas i dagsläget till ca 1 500 tkr över
budget.
I år hade det vid tertial 1, jämfört med samma period föregående år, kommit in
ca 300 fler anmälningar till barn och ungdom, vilket är en ökning med ca 40 %.
Vid tertial 2 har siffran stigit till 400 fler anmälningar. Detta kan antas vara ett
tydligt tecken på den ökning som tidigare aviserats. För att kunna hantera
tillströmningen, dels i det akuta men även i uppföljande och behandlande
verksamhet, beräknas detta kosta ca 6 000 tkr över budget. Här kan nämnas att
verksamheten avvaktade besked gällande tilläggsanslag och under en period
valde att försöka hantera ökningen inom befintliga resurser. Samtidigt har
verksamheten haft svårigheter med att rekrytera personal.
Utökning av ensamkommande flyktingbarn kommer sannolikt att generera
uppstartskostnader på i storleksordningen 1 000 tkr. Handlar bland annat om att
personal måste anställas innan verksamheten är igång samt anpassning av
lokaler etc. Över tid ska dock denna verksamhet vara i balans.
Ökning av antal externplaceringar inom funktionshinder beräknas överstiga
budget med 1 500 tkr.
Förvaltningen hanterar resultatbalansering på – 1 368 tkr främst genom
vakanshållningar inom olika delar av verksamheten. Samtidigt försöker man
hela tiden arbeta med anpassning av personalresurser samt att hitta
kostnadseffektiva lösningar inom de olika verksamheterna, för att inte kosta
mer än vad som behövs. Utöver detta vakanshålls administrativ personal med
ca 1 000 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendets beredning
Inom kommunen
Struktur och layout i delårsrapporten styrs av IT stödet STRATSYS.
Ekonomiavsnittet är utarbetat av Ekonomiansvarig Mikael Lindroos.
Personalavsnittet är utarbetat av förvaltningens HR funktion.
Viktiga händelser är författat av avdelningscheferna.
Övriga avsnitt har sammanställts av projektledare Daniel Åkesson utifrån
underlag från avdelningarna.
Delårsrapporten är via IT stödet STRATSYS inskickat till stadskontoret den
9:e september.
Fackliga organisationer
Delårsrapporter MBL förhandlas inte men informeras om på SOSAM 2015-0928.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av delårsrapport 2 för 2015.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2015/0011

Revidering av delegationsordning
Beslut
Socialnämnden beslutar att revidera delegationsordningen för 2015.
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.
Socialnämndens delegationsordning fastställdes senast 2015-03-26.
Delegationsordningen ska revideras en gång per år eller fortlöpande när behov
föreligger.
Delegationsordningen behöver nu revideras i form av att nio nya punkter,
2.5.1-2.5.8 och 3.1.15, läggs till.
Den reviderade delegationsordningen föreslås gälla från och med 2015-10-01
och tills vidare. Tidigare delegationsordning upphör att gälla per samma datum.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet har handlagts av Emelie Lindbergh.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att revidera delegationsordningen för 2015.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2015/0300

Uppdatering av utredning rörande internt HVB
Beslut
Socialnämnden beslutar mot bakgrund av den bedömning som gjorts i ärendet
att inte påbörja projektering av ett internt HVB.
En diskussion ska föras med stadskontoret om hur de budgeterade medlen ska
hanteras då det finns ett kvarvarande behov av insatser för ungdomarna med
psykisk/kognitiv funktionsnedsättning och social problematik.
Deltar inte
Tord Johansson (S), Ann-Margret Meijer (S), Mathias Sörensen (S), Axel
Wigforss (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till att de inte haft tillräckligt
med tid att sätta sig in i ärendet.
Ärendet
2012 lyftes behov av att internt kunna starta någon form av dygnet runt
verksamhet där man hade möjlighet att rusta ungdomar med olika former av
funktionsnedsättningar i kombination med social problematik för det
kommande vuxenlivet.
Utredningen presenterades för ledningsgruppen i juni 2013. Då det rådde ett
ekonomiskt ansträngt läge beslöt man att inte prioritera ett fortsatt arbete med
frågan.
I planeringsdirektiven för 2015-2017 lyftes behovet av ett internt HVB in igen.
Politikerna ställde sig positiva till att utöka socialförvaltningens utbud med ett
internt hvb enligt den tidigare framtagna verksamhetsbeskrivningen. De ansåg
dock att en del av kostnaderna skulle kunna täckas genom omfördelning av
medel i internbudgeten där den överskjutande kostnaden för HVB skulle täckas
av uteblivna externplaceringskostnader. I dagsläget ligger därför två miljoner
budgeterat för 2016 baserat på halvårsdrift, och fyra miljoner för 2017.
Mot bakgrund av tidigare underlag där den beskrivna verksamheten enligt
beräkning uppskattades kosta 10 miljoner kronor för helårsdrift skulle det
betyda att en omfördelning av budgeterade externplaceringskostnader
motsvarande sex miljoner per år med helårsdrift skulle behöva göras.
Frågan uppkom då om den typ av verksamhet som beskrevs för ca två år sedan
fortsatt anses bäst fylla behovet av att rusta ungdomar med multifaktoriell

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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problematik för vuxenlivet. En arbetsgrupp tillsattes därför för att ta fram en
nulägesbeskrivning som innefattade ny inventering av målgruppen, liksom att
kartlägga vilka förändringar som skett sedan verksamhetsbeskrivningen togs
fram, för att ta reda på om det finns ett fortsatt behov av ett internt HVB, så
som verksamheten beskrevs i utredningen från 2013.
I den framtagna nulägesbeskrivningen konstateras att förhållandena inte är
desamma som när tidigare utredning sammanställdes, och att det finns en rad
påverkansfaktorer som gör att arbetsgruppen förordar att projektering av ett
internt HVB ej ska inledas. Mot bakgrund av vad som framkommit, föreslås de
avsatta medlen till ett internt HVB istället användas till att i samverkan mellan
avdelningarna utveckla delar i vårdkedjan som saknas eller behöver förbättras
för att främja närhetsprincipen och förhindra externplacering av ungdomar med
psykisk/ kognitiv funktionsnedsättning och social problematik.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av en av ledningsgruppen tillsatt arbetsgrupp med
representation från förvaltningens samtliga avdelningar. Arbetet leddes av
enhetschef för utvecklingsenheten.
Färdigställd utredning presenterades 2015-09-08 för ledningsgruppen som
ställde sig bakom den gjorda bedömningen och beslutade att överlämna ärendet
till socialnämnden för beslut.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar mot bakgrund av den bedömning som gjorts i ärendet
att inte påbörja projektering av ett internt HVB.
De budgeterade medlen avseende internt HVB används istället till att i
samverkan mellan avdelningarna utveckla de delar i vårdkedjan som saknas
eller behöver förbättras för att främja närhetsprincipen och förhindra
externplacering av ungdomarna med psykisk/kognitiv funktionsnedsättning och
social problematik.
Beslutsgång
Tord Johansson (S) yrkar på att ärendet ska ses som information under
innevarande sammanträde och att ärendet ska hänskjutas till nästkommande
sammanträde för beslut. Om beslut ska avgöras idag så kommer de inte att
delta i beslutet på grund av att de inte har haft tillräckligt med tid att sätta sig in
i ärendet.
Ella Kardemark (KD) yrkar på bifall till förslag till beslut under innevarande
sammanträde med tillägg att det ska föras en diskussion med stadskontoret om
hur pengarna ska hanteras.
Ordförande finner att beslut ska fattas under innevarande sammanträde och att
socialnämnden beslutar i enlighet med Ella Kardemarks (KD) förslag.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2015/0259

Friare val av hjälpmedel (KS 2015/0351)
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslag till yttrande angående remiss från
Regionstyrelsen avseende ärendet ” Ett friare val av hjälpmedel”.
Reservationer
Tord Johansson (S), Ann-Margret Meijer (S), Mathias Sörensen (S), Axel
Wigforss (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag.
Ärendet
Bakgrund
Hjälpmedelsnämnden i Halland initierade 2010 frågan att införa ett friare val
av hjälpmedel. Kommunerna i Halland och landstingsstyrelsen tillfrågades om
det fanns intresse för ett friare val av hjälpmedel. Samtliga tillfrågade svarade
att intresse fanns, men att frågan behövde utredas innan slutligt
ställningstagande kunde göras. 2013 startades därför ett projekt med uppgift
att ta fram modellanpassning för Halland och lägga förslag på aktuella
produktområden.
Modellbeskrivning
Möjligheten att vara aktuell för ett friare val bedöms av behörig hälso- och
sjukvårds personal. Modellen innebär att brukaren får en voucher på anvisat
belopp och typ av hjälpmedel, och köper själv därefter sitt hjälpmedel och blir
ägare till hjälpmedelet. Beloppet på vouchern motsvarar kostnaden för det
hjälpmedel som förskrivaren skulle ha erbjudit från Region Hallands eget
utbud. Ett friare val av hjälpmedel ska ses som ett erbjudande och komplement
till den nuvarande verksamheten med försörjning av hjälpmedel från bland
annat Hjälpmedelscentrum.
Ärendets beredning
Synpunkter har inhämtats från Marie Langemark avdelningschef Stöd och
Service och Britt-Marie Nilsson enhetschef, Hälso- och sjukvårdsenheten.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslag till yttrande angående remiss från
Regionstyrelsen avseende ärendet ” Ett friare val av hjälpmedel”.
Beslutsgång
Axel Wigforss (V) och Tord Johansson (S) yrkar på avslag till förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ella Kardemark (KD) yrkar på bifall till förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
Kardemarks förslag.
Votering begärs:
Följande voteringsproposition godkänns; Ja-röst för ordförandens (KD) förslag
och Nej-röst för Axel Wigforss (S) förslag.
Efter avslutad omröstning antecknas att 7 ledamöter röstar ja och att 4 ledamöter
röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja; Ella Kardemark (KD), Magnus Ackerot (M), Ewa
Sjögren (M), Kristoffer Johansson (FP), Maj-Lis Andersson (SPI), Christina
Warman (M), Ewy Henriksson (C).

Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2015/0001

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 delegationsbeslut fattade i verksamhetssystemet
Procapita från föregående månad
3. Förvaltningen anmäler beslut fattade av alkoholhandläggare avseende beslut
om serveringstillstånd
4. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschef avseende polisanmälan
om misstanke om brott riktat mot barn, enligt delegationsordningen 1.6.5
5. Förvaltningen anmäler beslut fattade av avdelningschef avseende
polisanmälan om hot mot tjänsteman, enligt delegationsordningen 1.6.4
6. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschef avseende utlämnande av
handling, enligt delegationsordningen 1.6.1
7. Förvaltningen anmäler beslut fattade av förvaltningschef avseende
överklagande beslut, enligt delegationsordningen 1.3.3
8. Förvaltningen anmäler beslut fattade av avdelningschef avseende resa
utanför Sverige, enligt delegationsordningen 1.8.3
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2015/0128

Information till socialnämnden
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager informationen.
Ärendet
1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till
nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från
socialnämndens individutskott 150625, 150709, 150723,150806, 150820,
150903 samt 150917.
2. Yvonne Oliv informerar om Styrning samverkan BUF, UAF och SO (bilaga
bifogas i handlingarna)
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

