HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden
Plats och tid:

2013-12-19
Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00 -

12:00
Beslutande:

Mikaela Waltersson (M), ordförande
Gullvi Johansson (S)
Magnus Ackerot (M) ersätts § 95-96
Stefan Hansson (S)
Kristoffer Johansson (FP) ersätts § 91
Ann-Margret Meijer (S)
Jimmie Tschander (C)
Svein Henriksen (MP)
Huseyin-Mirza Karagöz (S)
Ella Kardemark (KD)
Anna-Greta Bengtsson (S)
Christina Warman (M) § 91,95 och 96

Övriga deltagande:

Mathias Sörensen (S), Annika Skoog (S), Peter Zsiga (KD), Ulf
Johansson (S), Hans-Jörgen Wahlhed, Yvonne Oliv Christel Lood,
Marie Langemark, Åsa Sörman-Paulsson, Mikael Lindroos

Utses att justera:

Gullvi Johansson

Justeringens plats och tid:

Socialförvaltningen

Sekreterare:

…………………………

Paragrafer § 88-96

Eric Semb
Ordföranden:

…………………………

Mikaela Waltersson
Justerande:

………………………….

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

Halmstads kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2013-12-19

Datum för anslags upprättande: 2013-12-23

Datum för anslags nedtagande: 2014-01-07

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen,
Underskrift:

……………………….

Eric Semb

Kungsgatan 12
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SN § 88

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN § 89

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
Ärende
Förslag till föredragningslista behandlas.
Under punkten Information tillkommer att förvaltningschefen informerar om
mottagande av ensamkommande flyktingbarn utifrån att han och
socialnämndens ordförande träffat Länsstyrelsen i måndags om framtida
ökning i mottagandet för kommunerna.
Punkt 9 "Fastställande av Verksamhetsplan 2014 efter MBL förhandling"
tillkommer.
_______

Justerandes sign
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HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden

SN § 90

2013-12-19

4(13)

SN 2013/0004

Budgetuppföljningar
Beslut
Socialnämnden mottar informationen
Ärendet
Stadskontoret har begärt ekonomirapport med senaste inlämningsdatum 4/12.
Prognosen för perioden sätts till –13 400 tkr.
Prognosen baseras på avdelningarnas bedömningar om de olika
verksamheterna. Bedömning görs utifrån nuläge samt att det beaktas beräknad
volymförändring under året.
Förra året hade verksamheten stora kostnadsökningar för externplaceringar
inom i stort sett alla kategorier. Förvaltningen prognosticerar ett underskott på
ca 13 400 tkr. Verksamheten har vidtagit åtgärder för att minska antal
externplaceringar, men resultatet för detta blir förskjutet.
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 behövt anställas,
vissa dock bara temporärt. Kostnaderna för avdelningen beräknas till ca 12 000
tkr över budget. Antal placerade har minskat, men arbetet med detta har tagit
längre tid än beräknat, därav ett sämre resultat.
Personlig assistans tros nu kosta ca 2 000 tkr mer än föregående år. Antalet
brukare ligger numera på en relativt stabil nivå, även om kortare svängningar i
antalet förekommer. Placeringar för vuxna beräknas göra ett överskott på ca 4
000 tkr. Här är det framförallt psykiatriplaceringar som gör överskott. Intäkter
beräknas ge ett högre överskott på ca 5 000 tkr, handlar bland annat om medel
från migrationsverket samt diverse projektmedel där det tidigare bara beräknats
kostnader. Även interna intäkter något högre än förväntat, också dessa på
grund av kostnader tagna inom förvaltningen.
Förvaltningen har även behövt göra speciallösningar för ett antal
funktionshindrade, vilka kommer att kosta ca 8 000 tkr över budget. Dessa
personer har på grund av specifika behov inte kunnat inrättas i ordinarie
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verksamhet utan måste ha speciellt utformade verksamheter, alternativt att
förvaltningen köper insatsen externt. Totalt beräknas dessa kosta ca 13 000 tkr.
Internt lades det inför året diverse sparbeting på avdelningarna motsvarande 4
000 tkr. Det handlar om vakanshållningar, indragning av vissa tjänster samt att
se över delar av verksamhet. Ca 1 000 tkr av dessa kommer inte att kunna nås
innan årsskiftet.
Jämfört med tidigare uppföljning så har följande hänt. Interna svängningar,
men på totalen samma prognos. Boendesidan inom funktionshindrade gör ett
något sämre resultat än tidigare, 500 tkr, vilket kompenseras av något bättre
resultat inom övriga avdelningar. Det sämre resultatet ovan kan i stort härledas
till det flertal speciallösningar som ligger på den avdelningen.

Ärendets beredning
Prognosen är utarbetad i samråd med förvaltningschef, förvaltningens enhetsoch avdelningschefer samt diskuterad i förvaltningens ledningsgrupp.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottar informationen
____________

Justerandes sign
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SN 2013/0125

Föreningsbidrag för år 2014
Beslut
Socialnämnden beslutar att utbetalning till Ria utgår ur förslaget.
Socialnämnden beslutar att fastställa beviljade föreningsbidrag för 2014 enligt
förslag.
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.
För att var behörig att erhålla föreningsbidrag från socialnämnden måste
föreningen uppfylla de formella kraven på organisation enligt riktlinjerna.
Socialnämnden beviljar föreningsbidrag en gång per år och bidragen utbetalas
med ett engångsbelopp.
Bidrag eller stöd kan sökas utifrån tre olika kategorier. Föreningar kan komma
att beviljas bidrag enligt fler än en kategori.
Kategori 1: Stöd till intresseföreningar
Intresseföreningar organiserar brukare/klienter/anhöriga som tar del av
Socialnämndens insatser. Dessa organisationer för brukarnas talan i vissa
samverkansorgan. Bidragen till dessa föreningar är inte kopplade till särskild
prestation
Kategori 2: Stöd till verksamhet
Föreningar som driver verksamhet som inte bara kan beskrivas som
intresseorganisation kan dessutom ansöka om ytterligare stöd till särskilda
verksamheter. De föreningar som motsvarar kriterierna tilldelas bidrag utifrån
socialnämndens bedömning av till vilken nytta denna verksamhet är för
nämndens verksamhetsområde.
Kategori 3: Reglerat stöd enligt överenskommelse eller avtal
Återstoden av budgeterade medel för stöd till föreningar fördelas till föreningar
som driver verksamhet som Socialnämnden annars helt eller delvis köpt av
andra utförare eller drivit i egen regi och som uppfyller följande krav:
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Föreningen utför egen verksamhet som kompletterar Socialnämndens
verksamhet. Verksamheten skall vara av sådan art att den fyller luckor i
välfärdssystemet.
Avtal eller annan överenskommelse om motprestation skall vara upprättat.
2012-12-18 beslutade Kommunfullmäktige § 157 att kommunstyrelsens anslag
för bidrag till Röda Korset och andra föreningar som kompletterar eller utför
kommunal verksamhet överförs från anslagsområde 011 till socialnämndens
anslagsområde 750 från och med år 2013.
I bifogat förslag framgår vilka föreningar som sökt bidrag, hur mycket de sökt
samt förvaltningens förslag till beviljat bidrag för år 2014.
För år 2014 har förvaltningen lagt ett förslag på att bevilja Brottsofferjouren,
Våga Va, Kris, Afasiföreningen samt Husknuten ett extra bidrag.
Halmstads finska förening, Halmstads nämndemannaförening samt Jutarums
föräldraförening avslås då de ej ingår i socialnämndes verksamhetsområdet
eller är länsföreningar/liknande.
HonHanHen avslås då de ej uppfyller kriterierna.
Ärendets beredning
Ärendets har beretts av handläggare Annelie Wallentin, socialförvaltningens
handikappkonsulent Torbjörn Lagergren samt Christel Lood avdelningschef på
Vuxenavdelningen.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa beviljade föreningsbidrag för 2014 enligt
förslag.
Beslutsgång
Peter Zsiga (KD) och Kristoffer Johansson (FP) förklarar sig jäviga och lämnar
lokalen.
Christina Warman (M) ersätter Kristoffer Johansson (FP).
Mikaela Waltersson (M), ordförande informerar om dialogen med RIA om
deras ekonomiska trångomål.
Mikaela Waltersson (M), ordförande yrkar att beslut om utbetalning till RIA
utgår ur förslaget.
Socialnämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
__________
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SN 2013/0474

Utvärdering av skolplaceringar
Beslut
Socialnämnden mottager begärd utvärdering.
Ärendet
Socialnämnden har efterfrågat en utvärdering av skolplaceringar utanför länet
där nämnden har bidragit med en del av kostnaden för boende och fritid. Syftet
har varit att undersöka hur de aktuella eleverna tillgodogjort sig undervisningen
och om skolvistelsen påverkat deras liv efter skoltiden.
Socialnämnden får in ett ökande antal ansökningar om bistånd till kostnader för
skolgång på annan ort. Det är angeläget att veta om biståndet ger resultat.
I utvärderingen har 15 elever som gått på gymnasieskolor utanför länet
kontaktats. Intervjuerna visar att samtliga elever innan skolplaceringen har haft
mycket stora svårigheter, såväl i skolsituationen samt psykiskt och socialt.
Skolplaceringarna har utvecklat elevernas sociala förmågor, gjort dem mer
ansvarstagande och självständiga. Deras situation efter skoltidens slut har varit
betydligt bättre än innan. Eleverna och deras anhöriga upplever dock att det
saknas anpassat stöd på hemmaplan för att kunna komma ut i arbetslivet och ha
ett självständigt boende.
Avslutningsvis visar utvärderingen
·
Att det rör sig om elever med mycket stora svårigheter
·
Att undervisningen i denna skolform har lett till utveckling, mer
ansvarstagande och större självständighet för eleverna
·
Att dessa ungdomar utifrån funktionsnedsättningen fortfarande har
stora svårigheter och behov av stöd.
·
Att det psykiska måendet som pendlar hos dessa ungdomar, ställer
krav på socialtjänsten och andra aktörer att hitta arbetsformer för att nå och
motivera dem.
Ärendets beredning
Kurator Annika Lindstrand, avdelningen stöd och service, har handlagt ärendet
i samråd med enhetschef Anders Gustavsson
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager begärd utvärdering.
___________
Justerandes sign
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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 IVO, Inspektionen för vård och
omsorg dnr 8.1.1-30823/2013, gällande anmälan enligt Lex Maria angående
självmordsförsök på Vuxenavdelningens gruppboende Olas gränd.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
_________________
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SN 2013/0001

Anmälningsärende
Beslut
Socialnämnden beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna
Ärendet
Från Sveriges Kommuner och Landsting
1.
Cirkulär 13:62 – Ersättning vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2014
2.
Cirkulär 13:63 – Ersättningar till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2014
3.
Cirkulär 13:64 – Ersättningar till kontaktfamiljer och
kontaktpersoner enligt SoL för år 2014
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna
_____________
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SN § 95

Information
Beslut
1. Socialnämnden mottager informationen.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma ett juridiskt avtal
som möjliggör för anställd personlig assistent att kunna transportera brukare i
brukarens eget fordon. I avvaktan på detta skjuts införandet av anvisningarna, i
den del det avser framförande av brukares fordon, upp till efter nämndens
slutliga ställningstagande i frågan.
3. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en
förstudie till lämplig nämnd 2014 om hur genomförandet av det ökande
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ska verkställas. Alternativa
driftsformer skall beaktas.
Ärendet
1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till
nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från
socialnämndens individutskott 131121, 131128 samt 131212.
2. Avdelningschef Marie Langemark informerar om konsekvenser för brukarna
utifrån de nya anvisningarna för transporter.
3. Förvaltningschefen informerar om mottagande av ensamkommande
flyktingbarn utifrån att han och socialnämndens ordförande träffat
Länsstyrelsen i måndags om framtida ökning i mottagandet för kommunerna.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager informationen.
Beslutsgång
Under punkt 2 informerar avdelningschef Marie Langemark och
förvaltningschef hans-Jörgen Wahlhed om konsekvenser för brukare och
förvaltningens avväganden.
Sammanträdet ajourneras på begäran av nämndens ordförande Mikaela
Waltersson (M).
Justerandes sign
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Mötet återupptas.
Nämndens ordförande Mikaela Waltersson (M) yrkar å femklöverns vägnar att
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma ett juridiskt avtal som
möjliggör för anställd personlig assistent att kunna transportera brukare i
brukarens eget fordon. I avvaktan på detta skjuts införandet av anvisningarna, i
den del det avser framförande av brukares fordon, upp till efter nämndens
slutliga ställningstagande i frågan.
Socialnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Under punkt 3 yrkar nämndens ordförande Mikaela Waltersson (M) att
förvaltningen till senare nämnd redovisar förstudie om hur detta skall
genomföras. Alternativa driftsformer skall i detta beaktas. Kontinuerlig
avrapportering till varje nämndssammanträde skall ske.
Socialnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
____________
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SN § 96

Fastställande av Verksamhetsplan efter MBL förhandling
Beslut
Socialnämnden fastställer Verksamhetsplan 2014.
Ärendet
Verksamhetsplan 2014 behandlades på nämndens sammanträde 21 november.
Nämnden beslöt då enligt följande:
Socialnämnden tar del av förslag till Verksamhetsplan med Internbudget och
ger i uppdrag åt förvaltningen att genomföra MBL förhandlingar.
Socialnämnden beslöt även:
Följande mål från Planeringsdirektiv läggs till
·
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom 4 år ska
öka så att Halmstad år 2020 tillhör en av landets 15 bästa kommuner bland
gruppen större städer” läggs till nämndens verksamhetsplan
·
Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska
med 10 procent mellan 2009 och 2014.
Kompletterandet text om mål 5.3.1 angående utbytestakt till förnyelsebara
bränslen.

Ärendets beredning
MBL förhandling genomfördes 2014-11-25. De fackliga organisationerna och
arbetsgivaren var eniga om förslaget.
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer Verksamhetsplan 2014
____________
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