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SN § 40

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

_______
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Fastställande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.

Ärendet
Förslag till föredragningslista föreligger.

__________
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SN 2013/0003

Delårsrapport 1
Beslut
Socialnämnden tar del av delårsrapport 1.
Ärendet
Årets första fyra månader har inneburit stora utmaningar inom flera områden.
Förvaltningen har ett fortsatt stort tryck på flera verksamhetsområden. I
synnerhet barn- och ungdomsavdelningen har ett stort ärendeinflöde. Detta
möter vi med personalförstärkningar inom flera enheter. Samtidigt är det
viktigt att vi fortsätter arbetet med att nedbringa våra kostnader.
Förvaltningen bedriver ett brett kvalitetsarbete och vi fortsätter att fokusera på
dessa frågor under året. Ett gott bemötande och en god kvalitet på våra insatser
är viktiga målsättningar för oss.
Ett delårsbokslut sätter naturligtvis det ekonomiska resultaten i främsta
rummet, men att vi fortsätter göra goda prestationer för våra klienter och
brukare är minst lika viktigt. Långsiktigt är det dock nödvändigt att nå balans i
våra kostnader och vi kommer under resten av verksamhetsåret att arbeta
intensivt med detta. Målsättningen är som alltid ett gott och rättssäkert arbete
inom givna ekonomiska ramar.
Prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram
Årets förväntade resultat är fortfarande svårt att förutse. Förra året hade
verksamheten stora kostnadsökningar för externplaceringar inom i stort sett
alla kategorier. Fortfarande gäller bedömningen att årets resultat ger ett större
underskott. Förvaltningens prognos efter fyra månader pekar på ett underskott
på ca 8 500 tkr.
De större anledningarna till underskottet är dels personlig assistans som
bedöms kosta ca 2 000 tkr mer än förra året, dels förvaltningens barn och
ungdomsverksamhet vars kostnader steg kraftigt 2012. Det handlar för den
senare dels om långvariga placeringar, som man under 2013 i görligaste mån
försöker avsluta och ersätta med andra billigare insatser, dels ökade kostnader
för familjehemsplaceringar samt att det även varit en kraftig ökning av totala
antal ärenden. Detta har även lett till att fler personer har behövts anställas. Ca
8 000 tkr i underskott beräknas avdelningens resultat bli. Däremot placeringar
för vuxna beräknas göra ett överskott på ca 2 000 tkr.
Förvaltningen har även behövt göra speciallösningar för några
funktionshindrade, vilka kommer att kosta ca 6 000 tkr över budget. Dessa har
på grund av specifika behov inte kunnat inrättas i ordinarie verksamhet. Totalt
beräknas de kosta ca 12 000 tkr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden

2013-05-23

5(22)

Internt har det lagts diverse sparbeting på avdelningarna motsvarande 4 000
tkr. Det handlar om vakanshållningar, minskat antal fordon, indragning av
vissa tjänster samt att se över delar av verksamhet. Lägre indexerad höjning än
förväntat för ersättning till drift av externa gruppboenden ger ett överskott på 1
500 tkr. Indexet sätts av SKL, offentliggörs ett par månader in på
verksamhetsåret, och regleras årligen gentemot privat utförare.
Förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående
ekonomiska rapport
Personlig assistans bedöms kosta ca 1 tkr mindre än vad föregående rapport
beskrev. Det handlar om en svagare förändring av antal ärenden än förväntat,
samt att vissa ärenden är något billigare i utförande än tidigare bedömningar.
På barnsidan har kostnader för placeringar och familjehem inte minskat som
förväntat. Dessutom har inte kontaktpersoner minskat i den omfattning som
tidigare antagits. Underskottet ökar därför med ca 4 000 tkr.
Överskott på köp av gruppboenden på entreprenad, indexhöjningen blev lägre
än vad som förväntades i internbudgeten. I övrigt något lägre kostnader för
övriga placeringar.
Förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande
periodresultat
Förutom ”normala” kostnadsökningar som lönerevision etc så handlar det ffa
om dels högre kostnader för externplaceringar och dels om några nya enheter
som inte fanns första månaderna förra året (Frösakull, Söder, Sofieberg,
Slätten).
Ärendets beredning
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 kvalitetsenheten utifrån underlag från
avdelningarna.
Delårsrapporten är via IT stödet STRATSYS inskickat till stadskontoret den
10:e maj.
De fackliga organisationerna har fått delårsrapporten via kallelsen till den
fackliga samverkan som sker 27 maj.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av delårsrapport 1.

_________________
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SN 2013/0214

Revision: Granskning av bokslut 2012
Beslut
Socialnämnden fastställer svar till kommunrevisionen.
Ärendet
Revisorerna i Halmstads kommun har uppdragit åt PwC att genomföra
granskning av vissa nämnders verksamhetsberättelser.
Granskningsrapporten har översändes till nämnderna. Revisorerna önskar
senast den 30 juni 2013ta del av de åtgärder nämnden avser att vidta med
anledning av granskningsresultat.
De synpunkter som framkom i granskning utförd av PwC var följande;
Flertal mål saknar konkreta nyckeltal.
Detta uppmärksammades även av förvaltningen, och därför är ambitionen att
2013 kommer att visa ett annat resultat. Vissa omätbara mål har tagits bort
som just mål och används i stället i uppföljningssyfte.
Måluppfyllelse saknar konkret uppföljning
Det mål som hänvisas till är ett projekt som sträckte sig över årsskiftet, vars
uppföljning kommer att redovisas för nämnden andra tertialet 2013.
Förvaltningen har avsatt en tjänst på 40% som finanseras av Regionen. Denna
projekttjänst har som syfte att utvärdera arbetet.
Utveckla nämndens interna kontrollplan.
Redan inför arbetet med internkontrollplan 2013 har arbetet delats upp i dels
”Egenkontroll enligt SOSFS 2009:11” som handlar om kärnverksamheten och
”Internkontrollplan” som handlar om stödprocesser som HR, ekonomi, IT mm.
Under våren har ytterligare steg vidtagits inför arbetet med Internkontrollplan
2014. För att planen inte skall bli en ”skrivbordsprodukt” har under våren
genomförts riskanalyser som skall värdera sannolikhet och konsekvenser.
Dessa riskanalyser har gjorts tillsammans med verksamheten som på så vis
varit delaktiga i riskanalyserna. Under hösten skall sedan de risker som
bedömts ha hög sannolikhet kombinerat med allvarliga konsekvenser föras in i
internkontrollplan 2014.
Det rekommenderas en analys av externplaceringars ökade volym.
Detta är något som förvaltningen kontinuerligt arbetar med. Generellt kan man
säga att det är tillfälligheter som avgör volymförändringar inom just detta
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område. Hållningen är naturligtvis att ingen skall externplaceras om det inte
finns anledning till det. Ambitionen är dock att försöka hitta billigare alternativ
till vissa externplaceringar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av enhetschef Eric Semb och ekonomiansvarig Mikael
Lindroos.
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer svar till kommunrevisionen.
________
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SN 2013/0271

Chefsberedskap
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av information om beredskap för chefer inom
socialförvaltningen
Ärendet
På förvaltningen har beslut har tagits att beredskap ska införas för enhetschefer.
Medel för detta har avsatts i budget för 2013. Chefsberedskapen skall endast
vara aktiv under vardagar efter kontorstid samt helger. Under övrig tid gäller
ordinarie organisation.
Inom den kommunala verksamheten finns flera typer av verksamheter som är
aktiva dygnet runt 365 dagar om året. I vissa av dessa verksamheter kan det
ställas särskilda krav på tillgång till beslutskompetens och särskild
arbetsledning.
Det normala är att personalen utbildas för att kunna hantera akuta situationer
självständigt samt att organisationen säkrar utökad delegation i de fall detta
krävs.
I vissa fall kan problemet vara sådant att ordinarie chef kan hantera det dagen
efter eller efter helgen. Detta är grundförutsättningar som alltid ska gälla för
verksamheternas planering, uppföljning och utveckling. Det kan trots detta
förekomma situationer då en chef behöver involveras för antingen rådfrågning,
direkt arbetsledning eller överta den akuta hanteringen av ärendet.
Bakgrund
I Verksamhetsplan med internbudget fastställdes att beredskap för chefer på
socialförvaltningen skall införas. Detta har sin grund i flera orsaker:
·
Det har utarbetats en praxis att vissa chefer har en i princip
oavlönad beredskap eller jour all sin lediga tid. På vissa enheter med mer
komplex verksamhet blir cheferna ganska ofta kontaktade i olika frågor på sin
lediga tid.
·
Arbetsmiljöverket har i sina tillsyner i andra kommuner (ex
Älmhult) på pekat behov av chefer med arbetsmiljöansvar.
Arbetsmiljöverket har inga riktlinjer eller synpunkter på hur arbetsgivaren löser
frågan kring arbetsmiljöansvar på tider utanför kontorstid. Man säger att det är
upp till varje organisation att hitta sin lösning. Däremot är de ganska tydliga
med att någon måste ha formellt arbetsmiljöansvar på tider utanför kontorstid
och eftersom vissa delar i ansvaret inte går att delegera behöver det finnas en
chef med beredskap. Men även för att chefer ska kunna vara lediga på riktigt
Justerandes sign
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utanför kontorstid samtidigt som vi ska kunna erbjuda ett tillgängligt och nära
ledarskap behövs en ny organisering av chefer utanför kontorstid.
Förutsättningar
Beredskapstjänstgöring utifrån detta förslag ska omfatta alla chefer på
förvaltningen som ansvarar för dygnet runt verksamhet och/eller insatser efter
kontorstid (bilaga 1).
Beredskapen ska bara användas i akuta situationer då personal, av
arbetsmiljöskäl/ arbetsmiljöansvar, måste ha kontakt med en chef.
Arbetsmiljödelegationen samt övrig delegation uppdateras av HR funktionen
för att anpassas efter detta.
För att minimera behovet av aktiv beredskapstjänst ansvarar enhetschefen för
att all personal har god kännedom om de handlingsplaner som finns.
Personalen ska ha tillräcklig information för att hantera situationer
självständigt.
Enhetschefen ansvarar för att uppdatera dokument som gäller hur personal ska
agera i olika situationer. Detta ska finnas i kvalitetshandboken på intranätet
eller i lokal kvalitetspärm/rutinpärm.
Enhetschefen ansvarar för att förebygga akuta bemanningsfrågor på respektive
enhet för kvällar, nätter och helger. Verksamheten ska så långt som möjligt
lösa den egna bemanningen på arbetsplatsen.
Nyanställd enhetschef utan chefserfarenhet börjar sin beredskap först efter sex
månaders anställning oavsett anställningsform.
Chefer i beredskap ersätts enligt beredskapsersättning i AB (bilaga 2).
Befogenhet för chef i beredskap
Vid icke förutsägbara bemanningssituationer har enhetschef med
beredskapstjänstgöring rätt att besluta om att beordra in medarbetare till
tjänstgöring.
·
Att ha ett chefs- och arbetsmiljöansvar för de enheter som ingår i
beredskapen
·
Att inbeordra personal
·
Att vid behov inställa sig på den arbetsplats som påkallat chef i
beredskap eller i förvaltningens krisledningsstab. Inställelsetid skall vara inom
90 minuter.
·
Att vara tillgänglig på särskild anvisad mobiltelefon.
·
Att när enhetschef går av sitt beredskapspass överrapportera
viktiga händelser till berörd enhetschef
·
Att dokumentera alla händelser.
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Förslaget är att personal inte ska ta kontakt med sin ordinarie chef. Vid extra
ordinära händelser avgör chef med beredskap, om ordinarie chef ska kontaktas.
Befintliga handlingsplaner ska följas
Beredskapen ska bara användas i akuta situationer då personal måste ha
kontakt med en chef.
Ärendets beredning
Ärendet har initierats efter beslut om budget i Verksamhetsplan 2013.
Planeringssekreterarna på Vuxenavdelningen och Boende och Korttid har
genomfört en förberedande genomlysning som beretts i ledningsgruppen.
Ärendet samverkas med fackliga organisationerna 2013-05-27 och kommer
därefter att § 11 MBL förhandlas.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av information om beredskap för chefer inom
socialförvaltningen
___________
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SN 2013/0222

Motion angående Resurscentrum - våld i nära relationer
Beslut
Socialnämnden avger yttrande avseende KS 2013/0224: Motion angående
Resurscentrum - våld i nära relationer
Ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Ingegerd Sahlström,
Anna-Greta Bengtsson samt Rose-Marie Jönsson (S). Motionen yrkar på att
kommunfullmäktige ska inrätta ett resurscentrum i kommunen gällande våld i
nära relationer.
Då omstruktureringen av Kriscentrums arbete och organisation gjordes var bl.a
utbildning till andra huvudmän en av de uppgifter som inte längre bedömdes
kunna inrymmas i deras uppdrag i samma utsträckning.
Socialförvaltningen brottas med ökade volymer och därmed ständigt ökade
kostnader. Att i en ekonomiskt ansträngd situation lägga resurser på att utbilda
andra huvudmän och organisationer är inte realistiskt.
Att inrätta ett resurscentrum med befintliga ekonomiska medel är inte möjligt.
Om beslut att inrätta ett resurscentrum fattas av kommunfullmäktige förutsätter
socialnämnden att även medel tilldelas.
Ärendets beredning
Förslag till yttrande har utarbetats av socialnämndens ordförande.
Förslag till beslut
Socialnämnden avger yttrande avseende KS 2013/0224: Motion angående
Resurscentrum - våld i nära relationer
Beslutsgång
Förslag till yttrande föreligger.
Ordförande yrkar på beslut enligt förvaltningens förslag.
Vice ordförande föreslog alternativt yttrande:
” Vi menar att motionärerna lyfter en problematik som är angelägen. Med ett
breddat åtagande kring det förebyggande arbetet som ett Resurscentrum skulle
innebära utgör man ett viktigt stöd för målgruppen som direkt eller indirekt
gynnar även andra kommunala förvaltningar.
Socialförvaltningen bör därför aktivt verka för att etablera ett Resurscentrum
och därför söka stöd för finansiering genom Kommunfullmäktige eller andra
Justerandes sign
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berörda kommunala förvaltningar. Mot bakgrund av detta yrkar vi bifall till
motionen.”
Ordföranden finner att det finns två förslag till yttranden och ställer de båda
förslagen mot varandra. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag efter att votering begärts och genomförts med
röstsiffrorna 6 mot 5.
Gullvi Johansson (S), Stefan Hansson (S), Ann-Margret Meijer (S), HuseyinMirza Karagöz (S) och Anna-Greta Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet.
__________
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SN 2013/0206

SOU 2013:13 - Ungdomar utanför gymnasieskolan- ett
förtydligat ansvar för stat och kommun
Beslut
Socialnämnden avger yttrande avseende SOU 2013:13 - Ungdomar utanför
gymnasieskolan- ett förtydligat ansvar för stat och kommun
Ärendet
Halmstad kommun har erbjudits att yttra sig över delbetänkandet SOU 2013:13
”Ungdomar utanför gymnasieskolan”.
En arbetsgrupp med representation från Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen och
Socialförvaltningen har gemensamt gått igenom innehållet i delbetänkandet,
och lämnat synpunkter i de delar som berört respektive förvaltning. Därefter
har företrädare för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen berett
ärendet.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom det bilagda yttrandet.
Beslutsgång
Förslag till yttrande föreligger.
Ordförande yrkar på beslut enligt förvaltningens förslag.
Vice ordförande yrkar på att inget yttrande skall avges från socialnämnden.
Ordföranden finner att det finns två förslag och ställer de båda
förslagen mot varandra. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Gullvi Johansson (S), Stefan Hansson (S), Ann-Margret Meijer (S), HuseyinMirza Karagöz (S) och Anna-Greta Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet.
___________
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SN 2013/0277

Fordonsutredning
Beslut
Socialnämnden tar del av utredningen.
Ärendet
I samband med budgetarbetet inför 2013 beslutade socialnämnden om
besparing på 500 tkr för fordonkostnader
En översyn av förvaltningens fordon, dess nyttjande och kostnader för dessa
har genomförts under perioden januari-mars 2013 .Utredningen avslutas med
förslag till kosnadsnedskärningar på kort och lång sikt
Syftet med översynen är att minska fordonskostnaderna med 500tkr
SKL, Sveriges kommuner och landsting, har i två cirkulär ,ett från 2006-10-19
och det andra från 2007-10-25 redovisat lagstiftningen på området. Vid
kontakter med SKL framkommer att dessa cirkulär fortfarande gäller då inga
nya rättsfall framkommit som föranlett ändringar av innehållet. Cirkulären
innehåller i korthet:
● En redogörelse av de olika lagstiftningar som berör transportfrågor av
brukare
● Transporter mellan boenden och dagligverksamhet
● Egenavgifter och transporter
LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
En kommun har ingen skyldighet enligt LSS att utföra transporter av brukare .
Dock ingår fritids- och kulturaktiviteter i insatsen bostad med särskild service
men inte själva transporten.
Inte heller enligt socialtjänstlagen finns någon skyldighet att utföra egna
transporter av brukare. Genom socialtjänstlagen kan dock frågan om rätt till
bistånd för resor uppkomma. Alltså inte transportfrågan som sådan utan som ett
individuellt biståndsärende. Vissa personer har inte en funktionsnedsättning
som gör dem berättigade till färdtjänst men kan ändå ha behov av vissa resor,
eller så kan det handla om att färdtjänstbeslutet inte täcker hela behovet och att
individen då kan ansökan om kompletterande resor . Ett sådant beslut ska då
prövas som en vanligt biståndsärende där även den enskildes ekonomi vägs in.
Genom färdtjänstlagen (1997:736) har kommunen en skyldighet att efter
ansökan och prövning i det enskilda fallet bevilja färdtjänst för de
kommunmedlemmar som har ett varaktigt funktionshinder och som har
svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel.
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Färdtjänsttillståndet kan även förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som
ska användas, om en eller i enstaka ärenden, flera ledsagare får medfölja på
resan. Likaså kan beslut fattas om att den enskilde har rätt att åka ensam i
bilen(utan samåkning med andra), eller sitta på en viss plats i fordonet.
Genom färdtjänstlagen finns även möjlighet att få färdtjänstresor till och från
daglig verksamhet. Färdtjänstresor är förenade med en egenavgift för den
enskilde .
Vid ett möte med ansvariga för färdtjänsten i Halland framkom bl.a att förutom
ovanstående individuella föreskrifter så finns ett periodkort för arbetsresor
samt studieresor. Har den enskilde ett färdtjänstbeslut med tillstånd för
arbetsresor (daglig verksamhet) eller studieresor (ex. gymnasieskola) kan
periodkort utfärdas. Det blir då samma pris som periodkort i den allmänna
kollektivtrafiken. Alltså billigare än vanlig färdtjänsttaxa.
Utifrån kommunallagen krävs att det finns ett allmänintresse för att en
kommun ska få bedriva eller finansiera en verksamhet. Detta innebär i princip
ett förbud att ge understöd åt enskilda. Man menar att det ligger utanför en
kommuns allmänna kompetens att göra vederlagsfria prestationer (utan
lagstöd.)
Enligt kommunallagen får inte kommunen heller själva ha hand om sådant som
ankommer på någon annan att ha hand om. Att transportera personer ex, till
och från daglig verksamhet om det sker mot betalning, konkurrerar med vanlig
taxiverksamhet.
Att transportera någon utan avgift strider emot andra principer.
Likställighetsprincipen, normalitetsprincipen och självkostnadsprincipen måsta
alltid beaktas.
Om resorna är att betrakta som yrkesmässig trafik( ex resor till och från daglig
verksamhet, om de sker mot betalning) omfattas de även av
trafiklagstiftningens bestämmelser. Det innebär att transportverksamheten är
tillståndspliktig och att förarna måste ha särskild behörighet för att få utföra
transporterna. Om transporterna är kostnadsfria krävs däremot inget tillstånd.
Ärendets beredning
En arbetsgrupp bestående av enhetschef Eric Semb, planeringssekreterare
Gisela Thomas Ruthér samt utredare Monika Johansson-Björk har arbetat med
utredningsuppdraget
LSS samrådet kommer att få samma information 30:e maj.
De fackliga organisationerna har informerats om utredningen 29/4.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av utredningen.
_____________
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SN 2013/0203

Framtidsplan 2030
Beslut
Socialnämnden beslutar avge yttrande enligt förslag.
Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har begärt in yttrande över samrådshandlingen
Framtidsplan 2030 – Strategisk översiktsplan för Halmstads kommun.
Översiktsplanen innefattar strategier för utveckling av mark- och
vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen för Halmstads kommun 2030.
Utgångspunktet för detta är de fem framtidsbilder som utformades under
programarbetet.
Utifrån dessa framtidsbilder har man tagit fram 10 strategiska planeringsinriktningar för att uppnå framtidsbilderna.
Dessa är: Fingerstrukturen – bebyggelseutveckling i de fem stråken. Halmstad
som regionalt centrum. En god livsmiljö. Ett starkt och varierat näringsliv.
Natur och kulturmiljövärden. Effektivt och hållbart transportsystem. Ett robust
samhälle i ett förändrat klimat. Tekniska system i ett hållbart samhälle. Risker
och störningar. Miljökvalitetsnormer för luft och vatten.
Översiktsplanen fortsätter sedan med en del som handlar om användning av
mark och vattenområden. Den handlar bland annat om hur markanvändningen
skall planeras i bland annat stråken i fingerstrukturen och i de utpekade
utvecklingsorterna.
På kartorna för respektive utvecklingsort pekas större förtätningsområden ut. I
utvecklingsorterna och i Halmstad föreslås dessutom nya sammanhängande
områden med blandad bebyggelse i direkt anslutning till befintlig struktur, som
en utvidgning av orten eller staden
I den sista delen ges en överblick över vilka konsekvenser översiktsplanen kan
leda till. Såväl positiva som negativa konsekvenser lyfts. Det redovisas såväl
miljömässiga, ekonomiska som sociala konsekvenser.
De sociala aspekterna handlar bland annat om en tillgänglighet för alla, god
boendemiljö med tillgång till grönområden, möjlighet att välja olika
boendeformer och god tillgång på service. Trygghet, gemenskap, social
integration och delaktighet är också viktiga frågor som ingår i de sociala
aspekterna.
Belysning, rörelsemönster, växtlighet och överskådlighet behöver beaktas
utifrån ett trygghetsperspektiv då omvandling och nybyggnad sker. För att
skapa trygga livsmiljöer krävs inte bara tillgång till parker och andra
grönområde utan också anpassning av växtlighet och planlösning som tar
hänsyn till trygghetsfrågor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tillgänglighetsfrågan bör inte bara ses som en fråga som angår
funktionshindrades fysiska barriärer utan även som en inflytandefråga och
demokratifråga samtidigt som det är en ekonomisk fråga genom att man bygger
ett generellt mer tillgängligt samhälle som i mindre omfattning kräver
specialanpassning i framtiden.
Planförslaget har bra förutsättningar att bilda underlag för en utbyggnad av
Halmstads kommun som tar hänsyn till trygghet och tillgänglighet. Också den
sociala integrationen har det tagits hänsyn till i planen.
Ärendets beredning
Planeringsansvarig Bonde Hedding har berett ärendet.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar avge yttrande enligt förslag.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2013/0120

Inspektioner av gruppboenden 2013
Beslut
Socialnämnden mottager information om inspektioner gjorda på gruppboenden
tillhörande avdelningen Boende och Korttid och Carema.
Ärendet
Varje år görs en sammanställning av inspektioner gjorda på gruppbostäderna.
Det har sitt ursprung i avtalet mellan kommunen och Carema. Mätningen är en
avtalsuppföljning och den har sin grund i socialstyrelsens krav för
gruppbostäder.
Både kommunal verksamhet och Carema ligger helt jämsides på 94%. Det
betyder att oavsett vem som ger omsorgen den är lika bra.
Samtliga inspektioner har varit oanmälda och det är bara i undantagsfall som
enhetscheferna har medverkat. Antal begäran om handlingsplaner där man inte
uppfyller kraven har reducerats kraftigt. Det har vart 5 handlingsplaner fördelat
på 44 gruppboenden och det är mycket bra.
Under året har brukarnas fritidsaktiviteter specialgranskats. Det som är en
svaghet är att det dåligt dokumenterat i brukarnas genomförandeplan och
dokumentation. Brukarna gör många saker men det är sällan som det står när
det startar respektive avslutas. Samma sak är om brukaren själv har gjort något
val eller om det är personalen som väljer. Det är inte någon större skillnad
mellan kommunal verksamhet eller Carema.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av inspektör Pia Waldemarson och har godkänts av
enhetschef Eric Semb
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager information om inspektioner gjorda på gruppboenden
tillhörande avdelningen Boende och Korttid och Carema.
________
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SN 2013/0001

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna
Ärendet
Från Stadskontoret i Halmstads kommun
1.
Regler för webbpublicering av protokoll och diarier inom
kommunstyrelsens förvaltningar Stadskontoret och Samhällsbyggnadskontoret
Från Datainspektionen
2.
Beslut gällande tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) –
behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna
_____________
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SN 2013/0001

Anmälningsärenden - Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga 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
6. Förvaltningen anmäler polisanmälan om hot mot tjänsteman och myndighet
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
____________
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SN § 52

Information
Beslut
Socialnämnden mottager informationen.
Ärendet
1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till
nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från
socialnämndens individutskott 130502, 130508 samt 130516.
2. Kl 09:00 presenterar Frösunda LSS AB sitt företag och sitt arbetssätt i
Halmstad inför
nya avtalet
3. Kl 10:00 kommer Åsa Claesson och Lennart Runevad från Region Halland
och informerar om utredningen om utveckling av missbruks- och
beroendevården.
4. Muntlig information om Datainspektionens beslut gällande behandling av
känsliga uppgifter i mobila enheter
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager informationen.
_________
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SN § 53

Beslut att inte genomföra socialnämndens sammanträde i juni
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte genomföra socialnämndens sammanträde i
juni.
Ärendet
Ordförande föreslår att juni sammanträdet ställs.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

