HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2014-01-30

Plats och tid:

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00 11:00

Beslutande:

Mikaela Waltersson (M), ordförande
Gullvi Johansson (S)
Magnus Ackerot (M) (§ 1-3)
Mathias Sörensen (S)
Kristoffer Johansson (FP) (§ 1-6)
Ann-Margret Meijer (S)
Jimmie Tschander (C)
Svein Henriksen (MP)
Huseyin-Mirza Karagöz (S)
Ella Kardemark (KD)
Anna-Greta Bengtsson (S)
Christina Warman (M) (§ 4-8)
Peter Zsiga (KD) (§ 7-8)

Övriga deltagande:

Christina Warman (M) (§ 1-3), Angelika Forsman (S), Peter Zsiga
(KD) (§ 1-4 och 6), Ulf Johansson (S), Hans-Jörgen Wahlhed,
Yvonne Oliv Christel Lood, Marie Langemark, Åsa SörmanPaulsson, Mikael Lindroos, Camilla Eklund-Hagel, Gunilla
Oskarsson (facklig SSR)

Utses att justera:

Gullvi Johansson

Justeringens plats och tid:

Socialförvaltningen

Sekreterare:

…………………………

Paragrafer 1 - 8

Emelie Lindbergh
Ordföranden:

…………………………

Mikaela Waltersson
Justerande:

………………………….

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

Halmstads kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2014-01-30

Datum för anslags upprättande: 2014-02-03
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen,
Underskrift:

……………………….

Annelie Wallentin

Datum för anslags nedtagande: 2014-02-24
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SN § 1

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN § 2

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan efter revideringen.
Ärendet
Följande tillförs på föredragningslistan under informationspunkten:
- Socialstyrelsen har givit ut ett meddelandeblad nr 2/2012 ang socialnämnders
respektive ideella organisationers ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet
av insatser enligt socialtjänstlagen.
- Förvaltningschefen lämnar information i olika ärenden (se under
informationspunkten)

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2014/0003

Årsredovisning och Personalredovisning 2013
Beslut
1. Socialnämnden tar del av förvaltningens årsredovisning 2013 samt PPR
2013.
2. Socialnämnden beslutar att begära att underskottet ej skall
resultatbalanseras.
Sammanfattning
Socialförvaltningen redovisar till Socialnämnden härmed
• bokslut
• status avseende verksamhetsmål
• de mest angelägna nyckeltalen
• samt en redovisning av de viktigaste händelserna under året.
• Personalpolitisk redovisning (PPR)
Förvaltningen har 2014-01-17 lämnat delar av detta material till Stadskontoret
som del av underlag till kommunens bokslut via verksamhets systemet
STRATSYS. Detta avser bokslut och status avseende verksamhetsmål samt
personalpolitisk redovisning.
Ärendet
Precis som de senare prognoserna visade så blev underskottet nästan 13 400
tkr. De större anledningarna till underskottet är framförallt förvaltningens barn
och ungdomsverksamhet vars kostnader steg kraftigt redan 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 blev
ca 12 800 tkr över budget. Antal placerade har minskat något, men avdelningen
har en bit kvar för att komma till önskvärt kostnadsläge.
Personlig assistans kostade ca 2 500 tkr mer än föregående år. Antalet brukare
ligger numera på en relativt stabil nivå, även om kortare svängningar i antalet
förekommer. Placeringar för vuxna gjorde ett överskott på ca 6 000 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
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 kostade ca 8 000 tkr över budget. Dessa personer har
på grund av specifika behov inte kunnat inrättas i ordinarie verksamhet utan
har krävt speciellt utformade verksamheter, alternativt att förvaltningen köpt
insatsen externt. Totalt kostade dessa 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. Även indragning av utbildningar bidrog till att
underskottet inte blev högre.
De ökade kostnaderna förutspåddes redan i bokslut 2012. Anledningen till att
förra året i stort visade ett nollresultat berodde på avsatta medel för kommande
enheter kunde balansera ökade kostnader. De medlen användes 2013 för
avsedda ändamål, samtidigt som övriga kostnader ökade.
Ärendets beredning
För Årsredovisning gäller.
Förvaltningschefen har skrivit inledningen.
Avdelningscheferna har bidragit med text och kommentarer till respektive
avdelnings avsnitt.
Ekonomiavsnittet är utarbetat av förvaltningens ekonom Mikael Lindroos.
Övrig text är utarbetad av kvalitetsenheten.
PPR är skriven av förvaltningens HR utvecklare Camilla Eklund-hagel.
Årsredovisningen kommer att samverkas med de fackliga organisationerna 25
februari.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av förvaltningens årsredovisning 2013 samt PPR 2013.
Beslutsgång
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar att begära att underskottet ej skall
resultatbalanseras.
Socialnämnden mottager informationen och beslutar enligt ordförandendes
yrkande.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2014/0011

Delegationsordning
Beslut
Socialnämnden beslutar att revidera delegationsordningen.
Sammanfattning
I en delegationsordning fastställer socialnämnden vilka beslut som får fattas på
delegation av individutskott och förvaltningens tjänstemän.
Socialnämndens delegationsordning för 2013 fastställdes 2012-12-20 som
senast ändrades 2013-04-25. Delegationsordningen behöver nu revideras för
2014. Det har gjorts en total genomgång där innehållet har gåtts igenom i
samråd med ansvariga tjänstemän. Detta har resulterat i att 57
delegationspunkter omformulerats, 16 delegationspunkter tagits bort och 71
delegationspunkter lagts till.
Den reviderade delegationsordningen föreslås gälla från och med 2014-01-31
och tills vidare. Tidigare delegationsordning upphör att gälla per samma datum.
Ärendet
Det har gjorts en genomgång av delegationsordningen där innehållet har gåtts
igenom i samråd med ansvariga tjänstemän. Detta har resulterat i att 57
delegationspunkter omformulerats, 16 delegationspunkter tagits bort och 71
delegationspunkter lagts till.
Den reviderade delegationsordningen som föreslås har en annorlunda struktur
och layout än tidigare delegationsordning för att underlätta användandet.
Inledningsvis har det lagts till en innehållsförteckning, en allmän information
om vad delegation innebär och en lista som förklarar förkortningar i
dokumentet. Alla lagrum har förts in och skrivits enhetligt. Alla ”skall” har
ändrats till ”ska”. Omformuleringar av beslutspunkter har gjorts för att öka
tydligheten och/eller likna lagtexten. Punkter med flera delegater har delats upp
i a), b) osv. Alla punkter där ”enhetschef eller teamledare” tidigare var delegat
på BoU består nu endast av enhetschef eftersom funktionen teamledare inte
längre finns.
I arbetet har eftersträvats att så långt som möjligt åstadkomma tydlighet och en
liknande struktur för avdelningarna. Med anledning av det finns nu allt
förvaltningsövergripande och delegationspunkter som rör liknande frågor
samlat i första kapitlet för att undvika upprepningar. Sedan är det som tidigare
uppdelat avdelningsvis. Varje avdelning är uppbyggd på samma sätt;
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Insatser med stöd av sol
Insatser med stöd av annan lagstiftning (t.ex. LVU, LVM)
Ersättningar och avgifter
Övrigt

Flera ändringar föreslås i år på grund av förändringar i lagstiftningen under
föregående år. En annan anledning till att det är många nya punkter är för att
det nu är preciserat vilka beslut som fattas av individutskottet. Det innebär att
den allmänna punkten A1 under rubriken ”Individutskott” tagits bort. Även
rubriken ”Förtroendemän” har tagits bort då det i beslut i brådskande ärenden
som följer av LVU och LVM-lagstiftningen inte är nämnden som delegerar
dessa beslut. Det står direkt i lagen att ordförande eller annan förordnad ska
fatta sådant beslut Detta är den s.k. kompletterande beslutanderätten och dessa
förordnanden finns nu istället samlade i Bilaga 1.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Emelie Lindbergh.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att revidera delegationsordningen.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2013/0125

Komplettering av föreningsbidrag för år 2014
Beslut
1. Socialnämnden beviljar föreningsbidrag till RIA/Hela Människa i Halmstad
med 352 000 kr för år 2014 under förutsättning att beslut fattas vid årsmötet
att verksamheten fortgår under 2014.
2. Socialnämnden beslutar att utbetalning ska ske per kvartal.

Ärendet
RIA/Hela människan i Halmstad har inkommit med ansökan om
föreningsbidrag för 2014. Ärendet togs upp på socialnämnden i december 2013
och beslut fattades om att ärendet skulle utgå då det fanns oklarheter om
verksamhetens bestånd under 2014.
Kompletterande ansökan har inkommit genom styrelseordförande och
verksamhetsansvarig, se bilaga. Av denna framkommer att det finns en
viljeinriktning att driva verksamheten vidare och att det ekonomiskt förändrats
avseende avtal med kriminalvården i form av att man tecknat ramavtal som ger
en högre ersättning än tidigare då man har placeringar från kriminalvården.
Formellt beslut om verksamheten ska fortgå eller läggas ned kommer att fattas
vid årsmöte kommande vecka.
Förslag till beslut
1. Socialnämnden beviljar föreningsbidrag till RIA/Hela Människa i Halmstad
med 352 000 kr för år 2014 under förutsättning att beslut fattas vid årsmötet
att verksamheten fortgår under 2014.
2. Socialnämnden beslutar att utbetalning ska ske per kvartal.
Beslutsgång
Peter Zsiga (KD) förklarar sig jävig och lämnar sammanträdesrummet.
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2013/0513

Hyrestak 2014
Beslut
Socialnämnden mottager informationen.
Sammanfattning
I Halmstad kommun tillämpas sedan 2003 ett hyrestak för hyror i kommunens
gruppbostäder. Detta oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi. Med
hyrestak menas att kommunen inte tar ut en högre hyra av hyresgästen än det
som anges för hyrestaket. Hyrestak för år 2014 blir 5 872 kronor.
Ärendet
När hyran fastställs skall kommunen se till att den enskilde tillförsäkras
tillräckliga medel för sina personliga behov, t ex. till mat, kläder, tandvård,
fritid och semester samt till kostnader på grund av funktionsnedsättningen som
inte täcks på annat sätt. Hänsyn måste också tas till 7 § LSS, där det sägs att
den enskilde genom insatser enligt lagen skall tillförsäkras goda
levnadsvillkort. Av det följer att hyran inte får bli för betungande.
Bakgrund
I Halmstad kommun tillämpas sedan 2003 ett hyrestak för hyror i kommunens
gruppbostäder. Detta oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi. Med
hyrestak menas att kommunen inte tar ut en högre hyra av hyresgästen än det
som anges för hyrestaket.
Anledningen till att hyrestak infördes 2003 var den förändring av hyressättning
av gruppbostäder som genomfördes. Förändringen innebar att man hyressätter
utifrån hyreslagens bruksvärdesregler vilket innebär att de ska jämföras med
likvärdiga lägenheter hos främst allmännyttiga företag. Det är faktorer som
storlek, standard, läge, miljö, närhet till service etc. som påverkar hyran.
Eftersom bostadstillägget hade och fortfarande har ett maxbelopp skulle vissa
bli beroende av ekonomiskt bistånd. För att undvika detta så infördes ett
hyrestak som innebär att man har kvar medel för en skälig levnadsnivå.
Hyrestaket justeras årligen utifrån prisbasbeloppet, sjuk/aktivitetsersättningen
och aktuell nivå på bostadstillägg.
Det är inte alla gruppbostäder som berörs av detta hyrestak. De flesta boenden
som är några år gamla har en hyra som är lägre än hyrestaket. Men ett tiotal
gruppbostäder når över hyrestaket.
Personer som bor i egna lägenheter för övrigt omfattas inte av hyrestak.
Det hyrestak som fastställdes för 2013 var max 6 012 kronor i månadshyra.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I samband med att hyressättningen i Halmstad kommun ändrades 2003 så
infördes en bestämmelse om att yngre personer, för att uppnå skälig
levnadsnivå, ska tillförsäkras ett högre förbehållsbelopp än det för äldre
personer.
Beräkning av hyrestak
Vid beräkning av hyrestaket utgår kommunen från hela kronor/månad
sjukersättning i form av garantiersättning (104 340/12 = 8 695)
8 695
(Skattetabell 32, kolumn 5)
-1 960
Kvar netto
= 6 735
Med max bostadstillägg
+ 4 650
Blir nettoinkomsten
= 11 385
Minus förbehållsbeloppet för ensamstående under 61 år
- 5 513
Återstår till hyra
= 5 872
Hyrestak för år 2014 blir enligt ovan 5 872 kronor.
Ärendets beredning
Beräkning av hyrestak har genomförts av Gisela Thomas Ruthér,
planeringssekreterare på avdelningen för boende och korttid.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager informationen.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2014/0001

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 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 planeringsansvarig avseende remiss
– detaljplan
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden

2014-01-30

12(12)

SN § 8

Information
Beslut
Socialnämnden mottager informationen.
Ärendet
1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till
nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från
socialnämndens individutskott 131219, 131227, 140109, 140116 samt
140123.
2. Socialstyrelsen har givit ut ett meddelandeblad nr 2/2012 ang
socialnämnders respektive ideella organisationers ansvar för god kvalitet
m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen.
3. Förvaltningschefen lämnar delrapport om hur genomförandet av det ökande
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ska verkställas.
4. Förvaltningschefen lämnar delrapport gällande införandet av anvisningarna,
i den del det avser framförande av brukares fordon för personliga assistenter.
5. Förvaltningschefen lämnar information om SIVIS det tänkta EU projektet.
Förvaltningen har önskemål om att två förtroendevalda knyts till
projektet för diskussion med brukare. Ordförande och vice ordförande ska
återkomma i frågan till nästa nämnd.
6. Förvaltningschefen informerar om artikel i Hallandsposten gällande en
arbetsmiljöfråga.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager informationen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

