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SN § 58

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
Föreligger förslag till föredragningslistan.
_______
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SN 2013/0298

Brukarrevision inom Avdelningen för Boende och Korttid
Beslut
Socialnämnden mottager information.
Ärendet
Brukarrevision är ett bra komplement till traditionella brukarundersökningar
och kvalitetsinspektionerna. När brukare intervjuar andra brukare med
gemensamma upplevelser och kunskap om att bo gruppbostad fångas andra
saker upp. När personal deltar minskar brukarnas uppriktighet. Brukarna
känner stort behov om att vara personalen tillags och säga det som de tror
förväntas.
Viktigt att veta är att brukarna undviker att väcka personal på natten eftersom
de vet att det kan uppfattas att de stör med ovidkommande saker. Med
insatsen, boende med särskild service, skall man ha tillgång till personal i
boendet. När man som brukare inte känner sig ha den är frågan
omsocialförvaltningen lever upp till lagens intentioner.
Det positiva med att bo på gruppbostad är att man känner sig trygg och att man
kan få hjälp. Personalen upplevs som snäll och hjälpsam. Gemensamma
aktiviteter med grannarna kan upplevas som positivt. Dock finns det de som är
rädda för sina grannar och känner sig hotade.
Inom avdelningen för Boende och Korttid (BoK) görs regelbundna
brukarundersökningar och inspektioner som visar på goda resultat. När
brukarna intervjuas i samband med brukarundersökningen är det med personal.
Frågorna kan upplevas för svåra för vissa. Det blir att brukarnas synpunkter
inte kommer fram i den omfattning som är önskvärd.
För att få en mer komplett bild har en brukarrevision gjorts på fyra
gruppbostäder. Två för Carema och två för BoK´s bostäder. Undersökningen är
gjord vårvintern 2013.
Vi valde att de som bor i ett kommunalt boende intervjuade de som bor på
Carema och vice versa för att undvika lojalitets konflikter. I denna omgång var
det viktigt att plocka ut gruppbostäder där det var lätt för intervjuarna att ställa
sina frågor och lätt för de andra personerna att svara. Från kommunal
verksamhet var det Entrévägen och Åkeslätt och från Carema var det
Andersbergsringen och Tynavägen. Brukarna valde om de ville vara med eller
inte. Det har varit viktigt att allt har varit frivilligt med deltagandet.
Inför framtida brukarrevisioner påtalades att det kanske var bättre att träffas på
neutral mark eftersom man var rädd att personalen skulle höra vad vi pratade
om. Anledningen till det är att man inte alltid vågar säga till personalen som
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det är. Ingen skall behöva vara rädd för personalen. Det stämmer väl med att
brukarna säger att det är personalen som bestämmer på gruppbostaden. Den
åsikten har genomsyrat hela brukarrevisionen. Därför är det viktigt att arbeta
vidare på frågor som handlar om makt och dess strukturer.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet har beretts av inspektör Pia Waldemarson och godkänts av enhetschef
Eric Semb.
Andra grupper
FuB´s kursledare Eva-Lis Boman.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager information.
______________
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SN 2013/0003

Delårsrapport 2
Beslut
Socialnämnden tar del av Delårsrapport 2.
Ärendet
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).
Prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram
Förra året hade verksamheten stora kostnadsökningar för externplaceringar
inom i stort sett alla kategorier. Fortfarande gäller bedömningen att årets
resultat ger ett större underskott. Förvaltningen prognosticerar nu ett underskott
på ca 9 900 tkr.
Detta resultat förutsätter att verksamheten vidtar åtgärder så att kostnader för
placeringar eller annat inte ökar, utan snarare minskar.
De större anledningarna till underskottet är framförallt förvaltningens barn och
ungdomsverksamhet vars kostnader steg kraftigt 2012. Det handlar dels om
långvariga placeringar, som man under 2013 i görligaste mån har försökt
avsluta och ersätta med andra billigare insatser, dels ökade kostnader för
familjehemsplaceringar. Även för de sistnämnda jobbar avdelningen för barn
och unga med att få ner antalet genom att istället erbjuda hjälp i hemmamiljö.
Dessutom har det även varit en kraftig ökning i inflöde av antal ärenden under
året. Detta har lett till att fler personer inom verksamheten har behövts
anställas, vissa dock bara temporärt. Kostnaderna för avdelningen beräknas nu
till ca 9 700 tkr över budget. Personlig assistans tros kosta ca 2 000 tkr mer än
föregående år. Antalet brukare ligger numera på en rätt stabil nivå. Placeringar
för vuxna beräknas göra ett överskott på ca 2 000 tkr. Här är det framförallt
psykiatriplaceringar som gör överskott. Intäkter beräknas ge ett högre överskott
på ca 3 000 tkr, handlar bland annat om medel från migrationsverket samt
diverse projektmedel där det tidigare bara beräknats kostnader.
Förvaltningen har även behövt göra speciallösningar för några
funktionshindrade, vilka kommer att kosta ca 7 000 tkr över budget. Dessa har
på grund av specifika behov inte kunnat inrättas i ordinarie verksamhet, och
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bygget av en specialanpassad enhet blev något försenad. Totalt beräknas de
kosta ca 12 000 tkr.
Internt har det inför året 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.
Förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående
ekonomiska rapport
På barnsidan har kostnader för familjehem ökat istället för att minska som
tidigare beräknat. Här har satts in resurser för att få ner antalet placerade, och
målet är att genom ett annat arbetssätt kunna minska antal samt därmed även
kostnader. Även inom personal har prognosen förändrats till det sämre inom
barn och unga med ca 2 000 tkr. Intäkter gällande projekt samt
migrationsverket beräknas ge ca 3 000 mer än tidigare antagits.
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 september.
De fackliga organisationerna har informerats om innehållet vid SOSAM 201309-30.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av Delårsrapport 2.
_____________
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SN 2013/0002

Fastställande av Omvärldsanalys
Beslut
Socialnämnden fastställer sammanfattande prioriteringar till Omvärldsanalys
2014.
Ärendet
Socialnämndens omvärldsanalys är det dokument som utgör bakgrunden till
kommande budgetäskanden samt prioriteringar i nämndens Verksamhetsplan
2014. Det är således ett viktigt verktyg inför planeringen av nämndens
verksamhet.
Dokumentet redovisades för socialnämnden vid sammanträdet i augusti.
Sedan dess har nämndens majoritet processat vilka prioriteringar som skall
synliggöras, vilka sedan fastställs vid det dagens sammanträde.
Således är förvaltningens tjänstemän ansvariga för innehållet i de första
avsnitten medan nämndens majoritet ansvarar slutsatserna i sista kapitlet i
omvärldsanalysen.
De prioriteringar som fastställs vid dagens sammanträde skall formuleras som
mål till kommande Verksamhetsplan med kopplade aktiviteter och nyckeltal.
Detta avsnitt har skrivits efter redovisningen för socialnämnden den 29 augusti
och utgörunderlaget för de kommande verksamhetsmålen i Verksamhetsplan
2014.
Utöver det som KF formulerat så uttalar socialnämnden följande prioriteringar
inför 2014.
Clavis
Socialnämnden anser Clavis och verksamhetens idéer är oerhört angelägna.
Utvärdera hemlöshetssatsningen
Den kommande satsning mot hemlöshet som handlar om samarbete med HKR
om Söderlingsvägen behöver utvärderas.
Hälsa bland funktionshindrade
Folkhälsoinstitutet har i en rapport med titeln Onödig Ohälsa beskrivit hur
hälsoläget ser ut för personer med funktionsnedsättning, och konstaterar att det
är 10 gånger så vanligt med dålig hälsa hos dessa personer. Folkhälsa är ett av
nio prioriterade områden för regeringens nya strategi för
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funktionshinderpolitiken. Nämnden uttrycker intresse för projekt kring hälsa,
kost och god livsstil. SLV nätverket för god kost tipsades om.
Mottagande av pappor
Det är nämndens uppfattning att oacceptabelt många män i egenskap av fäder
upplever sig orättvist bemötta i kontakter med familjerätt och
mottagningsenheten. Detta har nämnden under flera år påtalat är ett viktigt
utvecklingsområde. Fokusgrupper eller motsvarande föreslås som verktyg.
Genusperspektiv i handläggning
Denna prioritering är kopplad till föregående och det är angeläget att
brukare/klienter får ett rättvist bemötande och behovsbedömningen inte sker på
ojämställda villkor. Särskilt viktigt dock är att detta beaktas vid utredningar
som handlar om LVU och vårdnads och umgängesutredningar.
Hur ersätter vi konsulentstödda familjehem. Utveckla kvalitet i familjehem
Socialnämnden önskar att uppföljning av barnen och ungdomarnas synpunkter
utvecklas samtidigt som familjehemen upplever ett bra stöd från förvaltningen.
Egen verksamhet som erbjuder samma kvalitet som externa konsulentstödda
familjehem behöver utvecklas.
Plan för minskad psykisk ohälsa
På regional samverkansnivå, taktisk nivå, skall det utarbetas ett regionalt
underlag avseende barn 0-18 år som skall användas för analys av behov samt
ligga till grund för beslut om regionala satsningar. Vad har taktiska gruppen
gjort? Nämnden utrycker att området är angeläget och att tempot bör höjas.
Kompetensutveckling – attraktiv arbetsgivare
Kompetensutveckling lyftes. Nämnden anser personlig assistans satsningen
vara mycket bra. Man lyfte även behovet inom autism och grundläggande
kompetenssteg inom BoU. Framtida kompetenskrav kring chefer lyfts. Det är
nämndens åsikt att i tider av ekonomisk stramhet bör kompetensmedel om
möjligt fredas.
Brukarmedverkan, samarbete med föreningar, bemötande och beteende
Nämnden har tidigare angivit ett övergripande mål om att gå från mindre
myndighet och mer service. Detta handlar mycket om bemötande och vårt eget
beteende. Förvaltningen skall ha en bra dialog med de föreningar vi samverkar
med. De arbetar ideellt medan förvaltningen bedriver verksamheten
professionellt och vi har därmed ett stort ansvar för relationen.
Demokrati och Dialog SRS/ORS
Demokrati och dialog är ett av målområdena och FIT (SRS/ORS) är väldigt
intressant för nämnden. Målgrupper där dessa verktyg är svåranvända måste
beaktas och alternativ
utvecklas. Det finns fortfarande brukare och klienter som upplever brister i
kommunikation från förvaltningen och vi behöver bli bättre på att hantera
frågor om makt och inflytande i vår relation med ”kunden”.
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Miljö och energi
Målen kring minskad energiförbrukning i lokaler, minskade tjänsteresor och
alternativa drivmedel för fordon står fast.
Ärendets beredning
På socialnämndens sammanträde i augusti deltog varje avdelningschef genom
att muntligt föredra verksamhetens utmaningar inför framtiden.
Förvaltningschefen avslutar därefter med sina bedömningar av de viktigaste
utvecklingsområdena.
Nämnden fick även vid sammanträdet såväl förvaltningens förslag till
Omvärldsanalys samt fullmäktiges Planeringsdirektiv med budget.
På nämndens sammanträde i oktober fastställer nämnden vilka områden som
skall prioriteras utifrån Omvärldsanalys samt fullmäktiges Planeringsdirektiv
med budget.
Under november så formulerar förvaltningen förslag till Verksamhetsmål
utifrån dessa prioriteringar.
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer sammanfattande prioriteringar till Omvärldsanalys
2014.
____________
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SN 2013/0002

Barnboendeutredning LSS § 9:8
Beslut
Socialnämnden tar del av förvaltningens utredning om barnboende enligt LSS
§ 9:8
Ärendet
I socialnämndens omvärldsanalys föregående år lyftes frågan om barnboende
enligt LSS upp av avdelningen för Stöd och Service.
”Under de senaste tio åren har det alltid bott enstaka barn på våra
gruppbostäder för vuxna. Behovet av boende för barn har lyfts i flera
sammanhang. Insatsen finns kvar i lagstiftningen. De flesta kommuner har ett
barn/eller ungdomsboende. Vi kan under de senaste åren ge flera exempel på
att vi inte har hittat goda lösningar för att ge barnen och deras familjer det stöd
som de behöver.”
Följaktligen gav nämnden förvaltningen i uppdrag enligt Verksamhetsplan
2013.
”Vi kan under de senaste åren ge flera exempel på att vi inte har hittat helt
adekvata lösningar för att ge barnen och deras familjer det stöd som de
behöver. En utredning huruvida ett mindre barnboende, behövs i Halmstad,
skall genomföras 2013.”
Uppdraget som förvaltningschefen formulerade utifrån bakgrunden enligt ovan
var att utreda om ”Behovet är så pass stort att det överväger gentemot våra
grundläggande principer om att barn endast i nödsituationer skall växa upp
skilda från sina familjer.”
Enligt de intervjuer som genomförts så framkommer en bild där barnboende
inte verkar vara eftertraktat av föräldrarna. Däremot att bli förälder till ett barn
med funktionsnedsättning, eller att barnet man har får en skada eller sjukdom
senare under sin uppväxt, kan beskrivas som en livshistorisk förändring. Den
nya situationen innebär ofta att behöva hantera en svår känslomässig
omställning. Samtidigt ska en mängd praktiska frågor lösas och nya kontakter
tas för att få vardagslivet att fungera. Som regel upplever föräldrarna att de
möter en ny del av samhället som tidigare kan ha varit okänd. Vardagen
påverkas starkt. Beroendet av professionella blir stort. Det professionella stödet
behöver därför inriktas på att familjen ska återta kontrollen över sitt liv.
Barn med funktionsnedsättning är beroende av föräldrarnas stöd i fler
situationer och ofta under längre tid i livet än jämnåriga. Föräldrarnas ansvar i
de här situationerna kräver mer av åtaganden, tid, ork, uthållighet,
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initiativtagande, kunskap och kompetens och under längre tid jämfört med
situationen för andra. Detta utökade föräldraskap innebär bl.a. att se till att
barnet får de insatser som han eller hon behöver för sin utveckling och hälsa.
För det krävs av föräldrarna att de känner till vilka insatser som finns, vad
dessa innebär och vart de ska vända sig för att få sina behov tillgodosedda. Att
samordna alla kontakter och förmedla information till berörda är en annan
uppgift.
Rätten till biståndet LSS 9:8 har man naturligtvis oaktat om vi idag inte kan se
någon direkt efterfrågan. Dvs om en en ansökan inkommer och man bedöms ha
rätt till biståndet så kvarstår nämndens skyldighet att verkställa insatsen.
Det är inte realistiskt att kommunen står med en tom verksamhet i beredskap i
fall någon får detta bistånd. Om bistånd beviljas så får man lösa det enskilda
tillfället med en individuell lösning. Exakt hur detta löses blir beroende av det
aktuella barnets behov.
En alternativ lösning till barnboende är en ny typ av bistånd (det får i så fall bli
enligt SoL) som innebär att familjen får en utsedd ”personlig
socialsekreterare”, liknande en case manager, som kan arbeta mer fördjupat
med ett fåtal familjer.
Ärendets beredning
Enhetschef Eric Semb har sammanställt utredningen efter att intervjuat:
Åsa Sörman-Pålsson, avdelningschef Boende och Korttid
 Marie Langemark, avdelningschef Stöd och Service
 Ulf Carlsson, enhetschef (har varit chef för det gamla barnboendet på
Blekingegatan)
 Anders Gustavsson, enhetschef handläggning
 Marie Lindgren, förvaltningens psykolog
 Bertil Bengtsson FUB
 Claes Lýden FA
Ärendet föredrogs för LSS samrådet 2013-09-26.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av förvaltningens utredning om barnboende enligt LSS
§ 9:8
_______________
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SN 2013/0349

Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik
Beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom det bilagda yttrandet
Ärendet
Utbildningsdepartementet skickade den 18 juli ut en remisspromemoria; ”En
ny ungdomspolitik” till 150 myndigheter och organisationer, däribland
Halmstad kommun.
Promemorian utgör ett samlat förslag för att förändra ungdomspolitiken. Den
kommande propositionen kommer förutom ramverket även att innehålla en
handlingsplan med konkreta åtgärder inom ungdomspolitiken.
Sammanfattning av promemorians innehåll
Förslaget innehåller i korthet:
1. Ett övergripande mål för ungdomspolitiken
Två mål finns idag för regeringens ungdomspolitik. Det ena är att alla
ungdomar ska ha verklig välfärd och det andra är att alla ungdomar ska ha
verklig tillgång till inflytande.
De nuvarande målen för den nationella ungdomspolitiken föreslås utgå till
förmån för ett nytt mål som berör regeringens alla insatser till unga. Det
föreslagna målet är att ungdomar ska ha makt att forma sina liv och inflytande
över samhällsutvecklingen.
Utbildningsdepartementet vill att ungdomspolitiken tydligare än idag betonar
ungas utveckling mot självständiga individer.
2. Alla insatser som berör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv
Alla insatser som berör ungdomar 13-25 år bör ha ett ungdomsperspektiv. Det
innebär att ungdomar ska:
·
Betraktas som en mångfald av individer
·
Stödjas att bli självständiga och
·
ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande
3. Ungdomspolitiken ska vara sektorsövergripande
Ungdomspolitiken ska vara sektorsövergripande och behandla frågor om
ungdomars levnadsvillkor inom områden som utbildning, arbete, försörjning,
bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid.
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4. Samordning och uppföljning
Det nuvarande Ungdomsrådet föreslås finnas kvar och kommer även framöver
att utgöra regeringens samlade dialog med ungdomsorganisationer. Det
föreslås också en samlad redovisning av utvecklingen i förhållande till det
ungdomspolitiska målet lämnas till riksdagen med några års mellanrum.
Vidare läggs förslag som rör uppföljning och analys av ungdomars
levnadsvillkor, attityder och värderingar där den etablerade modell som finns
idag föreslås behållas.
5. Ökat samarbete
Statens samarbete med såväl enskilda kommuner och landsting som med SKL
bör utvecklas. Det civila samhällets organisationer och särskilt
ungdomsorganisationerna bör bjudas in att delta i genomförandet och
uppföljningen av ungdomspolitiken. Även samverkan med näringslivet bör
utvecklas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av verksamhetsutvecklare Anna Francke-Wiking
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom det bilagda yttrandet
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden

2013-10-03
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SN 2012/0436

Tillsyn av Socialtjänstens arbete inom området våld i nära
relationer
Beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom redovisningen av vidtagna
åtgärder i det bilagda yttrandet.
Ärendet
Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en fortsatt
nationell tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnar våld enligt socialtjänstlagen (2001:453 SoL.)
Halmstad ingår som en av 60 slumpmässigt utvalda kommuner i tillsynen.
Socialstyrelsen har även gjort tillsyn av Hemvårdsnämnden och Utbildningoch arbetsmarknadsnämndens arbete på detta område. Socialstyrelsens beslut
rör således tre nämnders verksamhetsområden. Varje nämnd lämnar separat
redovisning av vidtagna åtgärder som sedan sammanställs till ett
kommungemensamt yttrande av Stadskontoret.
Socialstyrelsen har inom ramen för tillsynen granskat följande områden:
·
Uppsökande och förebyggande arbete
·
Kvalitet
·
Samverkan
·
Utredning
·
Insatser
·
Barnets behov
·
Vårdnad, boende och umgänge
Tillsynen har skett via granskning av handlingsplan för arbetet med våld i nära
relation och andra styrdokument kopplade till området, rutinbeskrivningar av
handläggning av ärenden som rör våld i nära relation, aktgranskningar, enkäter
till personal, samt intervjuer med handläggare och chefer inom samtliga
berörda förvaltningar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningschef Yvonne Oliv och verksamhetsutvecklare
Anna Francke-Wiking
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Förslag till beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden

2013-10-03

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom redovisningen av vidtagna
åtgärder i det bilagda yttrandet.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Socialnämnden
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SN 2012/0544

Ökade livschanser för unga 2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att ansöka om medel för att utveckla utbudet av kultur
och fritidsaktiviteterna för barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom
ramen för det ordinarie kultur/fritidsutbudet och föreningslivet i Halmstads
kommun, samt få till en kontinuerlig samverkan inom området mellan
förvaltningarna i syfte att skapa ökade livschanser för unga i Halmstad. För år
2013-2014 ansöks om 1 300 000 kronor.
Ärendet
Socialnämnden, Kulturnämnden samt teknik och Fritidsnämnden står
gemensamt bakom ansökan för medel inom ”Ökade livschanser för unga”
motsvarande 1 300 000 kr för åren 2013-2014.
Syftet är att utveckla utbudet av kultur och fritidsaktiviteterna för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning inom ramen för det ordinarie
kultur/fritidsutbudet och
föreningslivet i Halmstads kommun, samt få till en kontinuerlig samverkan
inom området mellan förvaltningarna. Projektet ska särskilt uppmärksamma att
kultur/fritidsutbudet vänder sig till både flickor och pojkar.
Efter en genomförd kartläggning kan vi konstatera att vi har en bit kvar till det
övergripande målet i projektet. Vi kan notera att det är en stor och angelägen
utmaning att få till stånd en tillgänglig fritid för barn och unga med
funktionsnedsättning, såväl inom kommunens förvaltningar som inom
föreningslivet och hos andra aktörer. Inom kommunens förvaltningar skall alla
följa uppsatta planeringsdirektiv vad gäller tillgänglighet. Hur detta har följts
skall redovisas i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse. För
föreningslivet ska få tillgång till lokaler och erhålla föreningsbidrag, skall man
vara öppen för att alla som vill skall få vara med.
Av de svarande föreningarna kan vi se att ett intresse finns att utveckla sin
verksamhet, men flera ser svårigheter med ledare och även kring föreningens
kunskap i ämnet. Glädjande är att det finns exempel i kommunen som
utvecklat sin verksamhet och det finns även flera spännande verksamheter som
sker runt om i landet.
Vi kan också konstatera i kartläggningen att det inom förvaltningar och
föreningsliv utrycks ett behov av någon form av utbildning och/eller
introduktion kring funktionshinder och funktionsnedsättning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden

2013-10-03
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Under kartläggningen har vi tittat närmare på konceptet ”Fritid för alla” som
finns i några kommuner. Det är en samverkan över gränser mellan
förvaltningar, föreningar och andra aktörer inom fritidsområdet och det
genomförs oftast med gott resultat.
I den lokala upplagan av LUPP 2013 har vi noterat att det förutom barn och
unga i särskoleklass, finns många elever som på något sätt ansett sig ha en
funktionsnedsättning. Uppskattningsvis handlar det om 10-20 procent som har
angett detta. Det är i denna grupp som det finns ungdomar med ett mer
frekvent bruk av alkohol och flera ungdomar som inte ingår i någon form av
sammanhang som föreningsliv eller annat och angett att de i många
sammanhang känner sig utfrysta.
Under år 1 har vi i projektet genomfört en kartläggning av samverkande
förvaltningar och bidragsberättigade föreningar med barn och
ungdomsverksamhet. Kartläggningen bedömer vi skall ligga till grund för
fortsatt arbete och inte minst till en grund för en webbaserad informationssida
under halmstad.se. Genom tillskapandet av en samverkansgrupp under
projektets andra år bedömer vi att det finns en god grund för fortsättning av
verksamheten efter projekttiden. En sådan grupp bör konstitueras under
begreppet Fritid för alla.
Under år två bör ett genusperspektiv tillföras och då särskilt uppmärksamma att
kultur/fritidsutbudet vänder sig till både flickor och pojkar.
Vi kan se att en fortsättning av verksamheten under det andra året behöver
skapa en tydlig strategi för långsiktigt arbete och då skulle rubriken ”Fritid för
alla” kunna vara en modell. I ett antal andra kommuner har detta genomförts
och blir då känt för olika aktörer inom fritidsområdet. Det blir också ett sätt att
samlas under en gemensam rubrik. Det ställer stora krav på projektet att
verkligen få den bärande idén att leva vidare, en tydlig strategi är grunden men
det behövs konkreta insatser. Efter projekttidens slut bör det påbörjade arbetet
löpa vidare genom ett samordnat arbete kring värdegrundsfrågor, tillgänglighet,
jämställdhet, information och kunskap.
Ärendets beredning
Underlaget har beretts av Hasse Olsson på avdelningen Boende och Korttid.
Lars Nordvall, Kulturförvaltningen, Pia Wiberg, Teknik- och
fritidsförvaltningen och Gisela Thomas Ruthér har deltagit i arbetet med
förslaget.
Ansökan sänds in av socialnämnden. Förslaget kommer att behandlas i
Kulturnämnden samt teknik och Fritidsnämnden för kännedom.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ansöka om medel för att utveckla utbudet av kultur
och fritidsaktiviteterna för barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom
ramen för det ordinarie kultur/fritidsutbudet och föreningslivet i Halmstads
kommun, samt få till en kontinuerlig samverkan inom området mellan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
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förvaltningarna i syfte att skapa ökade livschanser för unga i Halmstad. För år
2013-2014 ansöks om 1 300 000 kronor.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden
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SN 2013/0372

Sammanträdesdagar för 2014
Beslut
Socialnämnden fastställer datum för sammanträden för socialnämnden 2014
samt individutskottet.
Ärendet
Förslag till datum för socialnämndens sammanträden samt individutskottets
sammanträden 2013 föredras för nämnden.
Socialnämnden sammanträder torsdagar 09.00-12:00.
Utskottet sammanträder varannan torsdag 09.00-11:00.
INDIVIDUTSKOTTET
9/1
23/1
6/2
20/2
6/3
20/3
3/4
17/4
30/4 (onsdag)
15/5
28/5 (onsdag)
12/6
26/6
10/7
24/7
7/8
21/8
4/9
18/9
2/10
16/10
30/10
13/11
27/11
11/12
23/12 (tisdag)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden
SOCIALNÄMNDEN
30/1
27/2
27/3
24/4
22/5
19/6
28-29/8
24/9
23/10
20/11
18/12
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Årsredovisning
9-12 + Eftermiddagen studiebesök i verksamheten
alternativt temanämnd
Delårsrapport 1
reservdatum. Avgörs på majsammanträdet om detta
datum skall användas
Uppstart av arbetet med Verksamhetsplan.
Redovisning av omvärldsanalys
Delårsrapport 2 (ONSDAG pga jämställdhetsdagen
krockar)
Fastställande av Verksamhetsplan med internbudget

Ärendets beredning
Förslag till datum har utarbetats av enhetschef Eric Semb i samråd med
sekreterare i individutskottet Annelie Wallentin, förvaltningschefen samt
nämndens ordförande
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer datum för sammanträden för socialnämnden 2014
samt individutskottet.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden
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SN 2013/0001

Anmälningsärenden
Beslut
Att socialnämnden beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna
Ärendet
Från Sveriges Kommuner och Landsting
1.
Cirkulär 13:35 – Åhlénsbranden – kommuners ansvar vid LVUplaceringar
2.
Cirkulär 13:44 – Ansvarsfördelning mellan kommuner och
landsting när det gällerinsats för barn och ungdomar med psykisk
funktionsnedsättning
3.
Cirkulär 13:47 – Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år
2014
Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna
________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden
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SN 2013/0001

Anmälningsärenden - Delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden föreslås 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 beslut fattade av planeringsansvarig avseende remiss
– detaljplan
7. Förvaltningen anmäler beslut fattade av avdelningschef avseende
polisanmälan om hot mot verksamhet/myndighet
8. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschef avseende utlämnande av
allmän handling till enskild eller annan myndighet
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås lägga anmälningsärendena till handlingarna.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden

2013-10-03
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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 130530, 130613, 130711, 130725, 130808,
130822, 130829, 130905 samt 130919.
2. Förvaltningen informerar om förändrad titulatur på befattningar inom LSS.
3. Förvaltningen informerar om förändrad organisationstillhörighet för enheten
för ensamkommande flyktingbarn.
4. Förvaltningen informerar om inköp av livsmedel till gruppbostad utifrån
fråga från en av nämndens ledamöter.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager informationen.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

