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Dnr SN 2016/00427

Val av justerare
Beslut

Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden (KD) utse Tord Johansson
(S) att justera protokollet.
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Dnr SN 2016/00428

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Socialnämndens individutskott godkänner föredragningslistan efter
revideringen.
Ärendet

Följande ärenden tillförs föredragningslistan:
- Under informationspunkten: Förvaltningen informerar om Invånardialog
om framtidens anhörigstöd
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Dnr SN 2016/00004

Budgetuppföljningar
Beslut

Socialnämnden mottar informationen
Ärendet

Prognosen för perioden sätts till – 3 000 tkr.
Prognosen för perioden sätt till -3 000 tkr. Det är fortfarande en något
bräcklig prognos eftersom verksamheten inom nämndens ansvarsområde är
allt annat än statisk.
Inom funktionshinderområdet har några gruppbostäder avvecklats, vilket
lett till omflyttningar av de som bott där. Ett serviceboende startade 2015,
dit ett antal mindre vårdkrävande har kunnat flytta in. På en del andra
gruppbostäder har några med större vårdbehov behövt flytta in, vilket i
vissa fall lett till högre kostnader på grund av förstärkt bemanning. Dock
har några gruppbostäder som varit under avveckling fått öppna upp igen
för att ta emot enstaka brukare med krävande behov. Underskott totalt ca 5
500 tkr.
Även inom personlig assistans ökar kostnaderna. Här handlar det bland
annat om omställningskostnader för personal när assistans upphör och om
den tidigare omtalade övervältring av kostnader från stat till kommun som
nu börjar synas även i Halmstad. Det senare är att vissa assistansärenden
som varit finansierade av Försäkringskassan nu bedöms ha lägre
omsorgsbehov, samtidigt som det fortfarande finns kvar ett faktiskt behov
av omsorg. Detta får då bekostas fullt ut av kommunen. Totalt ca 5 500 tkr
i underskott.
Dessutom har antal psykiatri- och missbruksplaceringar ökat vilket
beräknas kosta ca 3 800 respektive 1 800 tkr över budget.
Däremot har det varit färre placeringar inom barn och unga, där det
prognosticeras ett överskott på ca 5 500 tkr för HVB-kostnader, men ett
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underskott på 2 000 tkr inom samma verksamhet på grund av det ökade
inflödet av anmälningar, där man då har behövt anställa fler personal.
Migrationsverket ligger ca 1-1,5 år efter med behandling av förvaltningens
återsökningar gällande ensamkommande barn, vilket gör det väldigt svårt
med uppföljning av verksamheten. Antal barn har minskat, samtidigt som
kommunen har kvar kostnader, vilket påverkar utfallet negativt. Prognosen
för den verksamheten är fortfarande osäker. I dagsläget antas verksamheten
gå med ca 1 000 tkr i underskott baserat på prognos för ansökning av
ersättning gällande första kvartalet 2016.
Diverse olika besparingar, som vakanser och effektiviseringar, beräknas
kunna ge ett överskott på ca 5 600 tkr. Därutöver ligger centrala medel om
5 500 tkr vilka inte är utfördelade.
Förvaltningen försöker i görligaste mån hitta lösningar för att mota
underskottet.
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Dnr SN 2016/00410

Riktlinjer för pedagogiska måltider inom socialförvaltningen
2017
Beslut

Socialnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för pedagogiska
måltider inom socialförvaltningen 2017.
Ärendet

Socialnämndens riktlinjer syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt
inom hela förvaltningen.
Riktlinjerna definierar begreppet pedagogiska måltider samt inom vilka
avdelningar och verksamheter sådana förekommer. Vidare redovisas de
regelverk som påverkar utformning av sådana måltider och former för
redovisning och löneavdrag.
Riktlinjerna tas i bruk från den 1 januari 2017.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för pedagogiska
måltider inom socialförvaltningen 2017.
Beslutsgång

Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
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Dnr SN 2016/00415

Begäran om yttrande från IVO angående inspektion
Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna yttrande från Avdelningen för
ensamkommande barn, dels:
- upprättat förslag till yttrande över avd. 1-3 HVB Patrikshill, bilaga 3
- upprättat förslag till yttrande över avd.4 HVB Patrikshill, bilaga 4
Ärendet

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde den 5-6 oktober två
inspektioner vid HVB Patrikshill för ensamkommande barn.
Den ena inspektionen omfattade avd. 1-3 och den andra inspektionen avd.
4. Förvaltningen har yttrat sig över inspektionerna.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna yttrande från Avdelningen för
ensamkommande barn, dels:
- upprättat förslag till yttrande över avd. 1-3 HVB Patrikshill, bilaga 3
- upprättat förslag till yttrande över avd.4 HVB Patrikshill, bilaga 4
Beslutsgång

Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
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Dnr SN 2016/00375

Meddelande om inspektion, IVO d nr 8.4.2-17736/2016
Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet från avdelningen för
ensamkommande barn.
Ärendet

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde den 4 oktober en
inspektion vid HVB Klackens tvärgränd och ställde utifrån den tre frågor
till nämnden som man vill att nämnden yttrar sig över.
1. Dokumentationen
2. Hur nämnden ser på HVB och stödboende i förhållande till
verksamheten på Klackens tvärgränd
3. Nämndens bedömning av att en 15 årig pojke bor i en lägenhet intill utan
dygnet runt personal.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna yttrandet från avdelningen för
ensamkommande barn.
Beslutsgång

Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

SN § 194

Sammanträdesdatum
2016-12-15

Sida
10(14)

Dnr SN 2016/00432

Ansökan om verksamheter med personligt ombud 2017 från
Länsstyrelsen Halland
Beslut

Socialnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag för verksamhet med
personliga ombud.
Ärendet

Från den 1 augusti 2013 styrs statsbidraget för personligt ombud av
förordningen SFS 2013:522. Med anledning av detta begär Länsstyrelsen i
Hallands län in nytt underlag för verksamheten. Förordningen tillämpas
första gången i fråga om statsbidraget för år 2014.
Från 2014 kommer ansökningsförfarandet och uppföljningen vara enhetlig
för samtliga län i landet. Även för verksamheter som är igång behöver
Länsstyrelsen nytt underlag för att kunna fatta beslut om fortsatt
statsbidrag. Utbetalning av statsbidraget kommer att ske när ansökan är
komplett och godkänd.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag för verksamhet med
personliga ombud.
Beslutsgång

Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
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Dnr SN 2016/00213

Föreningsbidrag för år 2017
Beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa beviljade föreningsbidrag för år 2017.
Ärendet

Socialnämnden beviljar årligen bidrag till sociala hjälporganisationer och
handikapporganisationer. Syftet med bidragen är att stödja verksamhet som
kompletterar socialnämndens verksamhet eller som på annat sätt bedöms
vara till nytta inom socialnämndens verksamhetsområde. Dessa riktlinjer
fastställdes av socialnämnden 2008-06-18.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa beviljade föreningsbidrag för år 2017
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ulf Johansson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet.
Ella Kardemark (KD) yrkar på att höja föreningsbidraget för Halmstads
Kristna Råd med 50,000kr samt att höja föreningsbidraget till KRIS med
50,000kr.
Yrkandet bifalles.
Socialnämnden beslutar att fastställa beviljade föreningsbidrag för år 2017
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Dnr SN 2016/00011

Socialnämndens delegationsordning 2017
Beslut

Socialnämnden beslutar att anta delegationsordningen för 2017.
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. Den reviderade delegationsordningen för 2017 föreslås
gälla från och med 2016-12-16 och tills vidare. Tidigare delegationsordning
upphör att gälla per samma datum.
De största förändringarna är att avdelningen för ensamkommande barn har
tillkommit och att 1:e socialsekreterare har ersatt enhetschef eller
teamledare som delegat i flera punkter.
Ärendets beredning
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta delegationsordningen för 2017.
Beslutsgång

Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
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Dnr SN 2016/00001

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 delegationsbeslut fattade i verksamhetssystemet
Procapita från föregående månad
3. Förvaltningen anmäler beslut fattade av alkoholhandläggare avseende
beslut om serveringstillstånd
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Dnr SN 2016/00116

Information till socialnämnden
Beslut

Socialnämnden mottager informationen.
Ärendet

1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till
nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll
från socialnämndens individutskott 161124, 161205 samt 161208.
2. Kl 10:30 besök av Frösunda
3. Kl 13:00 besök av revisorerna
4. Förvaltningen informerar om Invånardialog om framtidens anhörigstöd
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