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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 20

Sammanträdesdatum
2017-03-23
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Dnr SN 2017/00023

Val av justerare
Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden (KD) utse Tord Johansson
(S) att justera protokollet.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 21

Sammanträdesdatum
2017-03-23

Dnr SN 2017/00024

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
Ärendet

Föreligger förslag till föredragningslistan.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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4(11)

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 22

Sammanträdesdatum
2017-03-23

Sida
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Dnr SN 2017/00004

Budgetuppföljning februari 2017
Beslut

Socialnämnden mottar informationen.
Ärendet

Prognosen för perioden sätt till 0, vilket är en tidig, osäker och bräcklig
prognos.
Migrationsverket sänker ersättningarna gällande ensamkommande barn från
och med halvårsskiftet. Förvaltningen ligger i ett stort omställningsarbete
för att försöka anpassa verksamheten mot de lägre ersättningarna. Finns
några svårigheter som till exempel långa kontrakt på lokaler och andra
lagkrav på till exempel personalschema vilket gör det svårt med anpassning
till den lägre ersättningsnivån. Osäkert hur det ekonomiska resultatet
kommer att bli inom denna verksamhet. Allt pekar dock på ett betydande
underskott.
Inom personlig assistans är det fortsatt kostnadsökning. Några nya ärenden
med LSS-beslut beräknas kosta ca 1 500 tkr mer än beräknat.
Diverse olika besparingar över hela förvaltningen, som vakanser och
effektiviseringar, beräknas kunna mota underskottet inom personlig
assistans, d.v.s. 1 500 tkr överskott.
Ärendets beredning

Prognosen är utarbetad i samråd med förvaltningens ledningsgrupp baserat
på underlag från avdelningarnas prognoser.
Förslag till beslut

Socialnämnden mottar informationen.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 23

Sammanträdesdatum
2017-03-23

Sida
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Dnr SN 2017/00041

Riktlinje kartläggningsboende, Avdelning för stöd och
service
Beslut

Socialnämnden beslutar att anta de föreslagna riktlinjerna.
Ärendet

Verksamheten riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism,
begåvningsmässigt funktionsnedsättning på grund av hjärnskada i vuxen
ålder samt till personer med fysiska funktionsnedsättningar.
Syftet med insatsen är att kartlägga styrkor och utvecklingsområden och
träna personen i de olika vardagsmomenten. Detta för att på sikt öka och
bibehålla personens funktionsförmåga och på så sätt bidra till ökad
självständighet och möjlighet att bo i egen bostad. Med stöd av den
kartläggning som görs är målet att hitta rätt nivå på kommande
stödinsatser.
Verksamheten är belägen på Jaktfalksvägen på Fyllinge. Tillgång till
personal finns dygnet runt.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av enhetschef Anders Gustavsson och beretts med
avdelningschef Marie Langemark och enhetschef Eva Thelander.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att anta de föreslagna riktlinjerna.
Beslutsgång

Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 24

Sammanträdesdatum
2017-03-23
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Dnr SN 2016/00439

Revision - Granskning av arbetet med ungdomar som dömts
för brott
Beslut

Socialnämnden beslutar att avge yttrande enligt föreliggande förslag.
Ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun har
PwC granskat kommunens arbete med ungdomar som döms för brott.
Ungdomstjänst och ungdomsvård är påföljder som regleras i lagen om unga
lagöverträdare. Syftet med granskningen är att bedöma ifall socialnämnden
säkerställer en ändamålsenlig hantering av ungdomar som dömts för brott.
Revisorerna gör bedömningen att socialnämnden inte helt säkerställer
ändamålsenlig hantering av ungdomar som dömts för brott. Granskningen
lämnar vissa rekommendationer och revisorerna önskar ta del av de
åtgärder socialnämnden avser vidta med anledning av granskningsresultatet.
I yttrandet presenteras socialnämndens åtgärder.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av verksamhetsutvecklare Anna Larson och i samråd
med Behandling ungdom, den verksamhet som verkställer beslut om
ungdomstjänst och ungdomsvård.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att avge yttrande enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång

Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 25

Sammanträdesdatum
2017-03-23

Sida
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Dnr SN 2017/00115

Redovisning av antalet uppdrag per uppdragstagare (särskilt
förordnad vårdnadshavare)
Beslut

Socialnämnden mottar redovisningen.
Ärendet

I samband med att socialnämnden beslutat angående behov av särskilt
förordnad vårdnadshavare uppkom frågan kring hur många uppdrag de
särskilt förordnade vårdnadshavarna har. Enhetschef förslog då att
återkomma med en redovisning av antalet uppdrag per uppdragstagare.
De uppdragstagare som är särskilt förordnad vårdnadshavare har ofta också
uppdrag som god man. Eftersom flertalet barn/ungdomar som har särskilt
förordnad vårdnadshavare är nära 18-årsdagen är det stor omsättning på
uppdragen.
Förteckning över uppdragstagare 170308:
Kvinna f 59:
6 uppdrag sfvh, god man för 4
Kvinna f 57:
5 uppdrag sfvh , god man för 8 barn och god
man/förvaltare för 9 vuxna personer
Kvinna f 59:
4 uppdrag sfvh
Man f 56:
2 uppdrag sfvh, god man för 1
Kvinna f 53:
3 uppdrag sfvh, god man för 1
Kvinna f 70:
3 uppdrag sfvh, god man för 2
Släktingar R:
4 syskon (är familjehem)
16 uppdragstagare har vardera 1 uppdrag
Den ersättning som utgår är 2000 kronor per månad i form av arvode.
I de fall, f n 4 syskon, då familjehemmet är vårdnadshavare, utgår ingen
ersättning för uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare. För de
familjehem som får vårdnaden överflyttad till sig gäller samma riktlinje d v s
arvode och omkostnadsersättning fortsätter att utbetalas sedan
familjehemmet blir vårdnadshavare.
Ärendets beredning
Enhetschef Christina Bengtsson har sammanställt redovisningen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2017-03-23

Förslag till beslut

Socialnämnden mottar redovisningen.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 26

Sammanträdesdatum
2017-03-23

Sida
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Dnr SN 2017/00001

Anmälningsärenden/delegationsbeslut
Beslut

Socialnämnden mottager informationen.
Ärendet

Med hänsyn till socialnämndens delegation anmäls följande beslut:
1. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschefer/arbetsledare
avseende anställningar.
2. Förvaltningen anmäler beslut fattade i verksamhetssystemet Procapita
från föregående månad.
3. Förvaltningen anmäler beslut fattade av alkoholhandläggare avseende
beslut om serveringstillstånd
4. Förvaltningen anmäler beslut fattat av ordförande enligt
delegationsordningen 1.12.3
5. Förvaltningen anmäler beslut fattat av enhetschef/avdelningschef enligt
delegationsordningen 1.6.1
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Annelie Wallentin.
Förslag till beslut

Socialnämnden mottager informationen.
_________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-23

Socialnämnden

SN § 27

Sida
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Dnr SN 2017/00025

Information till socialnämnden
Beslut

Socialnämnden mottager informationen.
Ärendet

1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till
nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll
från socialnämndens individutskott 170302 samt 170316
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Annelie Wallentin.
Förslag till beslut

Socialnämnden mottager informationen.
________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

