HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2015-11-19

Plats och tid:

Westerbergs gata 10, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 9:00 12:00

Beslutande:

Ella Kardemark (KD), ordförande
Tord Johansson (S)
Magnus Ackerot (M)
Ann-Margret Meijer (S)
Ewa Sjögren (M)
Mathias Sörensen (S)
Kristoffer Johansson (FP)
Ulf Johansson (S)
Svein Henriksen (MP) (§ 114-117)
Susanne Larsen (SD)
Maj-Lis Andersson (SPI)
Ewy Henriksson (C) (§ 118-122)

Övriga deltagande:

Christina Warman (M) (§ 114-117), Ewy Henriksson (C) (§ 114117), Lena Weibull (KD), Annika Skoog (S), Hans-Jörgen
Wahlhed, Yvonne Oliv, Christel Lood, Marie Langemark,
Elisabeth Wärn, Mikael Lindroos, Mari Årzen, Hedvig Lundberg,
Eric Semb

Utses att justera:

Tord Johansson

Justeringens plats och tid:

Socialförvaltningen, 2015-11-19

Sekreterare:

…………………………

Paragrafer 114 - 122

Emelie Lindbergh
Ordföranden:

…………………………

Ella Kardemark
Justerande:

………………………….

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

Halmstads kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2015-11-19

Datum för anslags upprättande: 2015-11-23
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen,
Underskrift:

……………………….

Annelie Wallentin

Datum för anslags nedtagande: 2015-12-14

Kungsgatan 12
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SN § 114

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
Ärendet
Föreligger förslag till föredragningslistan.
_______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2015/0004

Budgetuppföljning oktober
Beslut
Socialnämnden mottar informationen.
Ärendet
Bakgrund
Stadskontoret har begärt ekonomirapport med senaste inlämningsdatum 4/11.
Prognosen baseras på avdelningarnas bedömningar om de olika
verksamheterna. Bedömning görs utifrån nuläge samt att det beaktas beräknad
volymförändring under året.
Analys, förslag och motivering
Förvaltningen lämnar en prognos på – 10 000 tkr.
Vissa gruppbostäder anpassar verksamhet och lokaler utifrån rapporter från
IVO (inspektionen för vård och omsorg). Inom ett flertal enheter innebär det
ökad bemanning. Utökad kostnad beräknas i dagsläget till ca 2 000 tkr över
budget.
I år hade det vid tertial 1, jämfört med samma period föregående år, kommit in
ca 300 fler anmälningar till barn och ungdom, vilket är en ökning med ca 40 %.
Vid tertial 2 har siffran stigit till 400 fler anmälningar. Det är ett tydligt tecken
på den ökning som tidigare aviserats. För att kunna hantera tillströmningen,
dels i det akuta men även i uppföljande och behandlande verksamhet, beräknas
detta kosta ca 6 000 tkr över budget. Här kan nämnas att verksamheten
avvaktade besked gällande tilläggsanslag och under en period valde att försöka
hantera ökningen inom befintliga resurser.
Utökning av ensamkommande flyktingbarn prognostiseras nu till ca 1 500 tkr.
Handlar bland annat om att boendepersonal måste anställas innan
verksamheten är igång samt anpassning av lokaler etc. Över tid bör dock denna
verksamhet vara i balans. Samtidigt har ökningen varit väldigt stor och är svår
att prognosticera. 2015 kommer förvaltningen att ha utökat denna verksamhet
till att vara 8 enheter, jämfört med 1 enhet för två år sen.
Ökning av externplaceringar inom funktionshinder kan motas något mot ett
överskott inom personlig assistans, totalt beräknas dock ett underskott med 1
500 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden

2015-11-19

5(18)

Förvaltningen hanterar resultatbalansering på – 1 368 tkr främst genom
vakanshållningar inom olika delar av verksamheten. Samtidigt försöker man
hela tiden arbeta med anpassning av personalresurser samt att hitta
kostnadseffektiva lösningar inom de olika verksamheterna, för att inte kosta
mer än vad som behövs. Utöver detta vakanshålls administrativ personal med
ca 1 000 tkr.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Prognosen är utarbetad i samråd med förvaltningschef, förvaltningens enhetsoch avdelningschefer samt diskuterad i förvaltningens ledningsgrupp.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottar informationen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2015/0002

Verksamhetsplan med internbudget 2016
Beslut
Socialnämnden tar del av förslag till Verksamhetsplan med Internbudget och
ger i uppdrag åt förvaltningen att genomföra MBL förhandlingar i enlighet med
yrkandena.
Ärendet
Kommunstyrelsen har gett nämnder och bolag i uppdrag att lämna in
verksamhetsplaner med verksamhetsmål senast sista november. Inlämningen
sker genom IT stödet STRATSYS.
Verksamhetsplanen skall harmoniera med Visionsstyrningsmodellen och
innehålla konkretiseringar av de mål och prioriteringar som
kommunfullmäktige fastställt i Planeringsdirektiv med budget 2016-2018.
Ett annat dokument som utgjort underlag är nämndens Omvärldsanalys.
Nämndens majoritet har utarbetat förslag till prioriteringar utifrån
omvärldsanalysen och presenterat dessa för förvaltningen. Presidiet har
diskuterat prioriteringarna med sekreterarstöd Förvaltningen har utifrån detta
utarbetat förslag till mål, aktiviteter och nyckeltal.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Strukturen och layout bestäms av kommunens IT system STRATSYS som
används för planering och uppföljning.
Kapitel 1 har skrivits av nämndens ordförande.
Kapitel 2 är automatiskt genererat av STRATSYS.
Kapitel 3 är hämtat från socialnämndens reglemente.
Kapitel 4 är hämtat baserat på nämndens Omvärldsanalys 2015
Kapitel 5 är automatiskt genererat av STRATSYS och kompletterat med
”aktiviteter” och ”mätetal” föreslagna av avdelningscheferna.
Kapitel 6 är berett av förvaltningens HR utvecklare Hedvig Lundberg och
Camilla Eklund-Hegel
Kapitel 7 har beretts av enhetschef på Kvalitetsenheten Eric Semb samt
enhetschef på Utvecklingsenheten och där har prioriteringar från nämndens
omvärldsanalysdagar skrivits in som inte passar i målstrukturen i kapitel 5.
Kapitel 8 är berett av förvaltningens ekonomiansvarig Mikael Lindroos
Bilaga 1 är berett av förvaltningens HR utvecklare Camilla Eklund-Hegel
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 2 har beretts av controller Marie Lindau och Kvalitetsutvecklare
Therese Ek.
Bilaga 3 har beretts av projektledare Daniel Åkesson
Fackliga organisationer
De fackliga organisationerna informeras på SOSAM 30/11.
MBL § 11 genomförs efter nämndens sammanträde.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av förslag till Verksamhetsplan med Internbudget och
ger i uppdrag åt förvaltningen att genomföra MBL förhandlingar.
Beslutsgång
Tord Johansson (S) yrkar att:
1. Det på sidan 15 i verksamhetsplanen under rubriken ”ökat mottagande av
ensamkommande flyktingbarn” i textens fjärde stycke ska tillföras ”införa
stödboende”.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Tord Johanssons
förslag.
2. Under nämndens mål punkt 6.1.2 ”sänka både kort- och
långtidssjukfrånvaron” att målvärde utgångsläge tillförs.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Tord Johanssons
förslag.
3. Man inte gör en besparing på fritidsverksamheten på 1,5 miljoner. Måste det
sparas så får man se över om det inte går att spara på något annat.
Ella Kardemark (KD) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med
föreliggande förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Ella Kardemarks förslag och nej-röst för Tord Johanssons förslag.
Ja-röster: Ella Kardemark (KD), Magnus Ackerot (M), Ewa Sjögren (M),
Kristoffer Johansson (FP), Svein Henriksen (MP), Maj-Lis Andersson (SPI).
Nej-röster: Tord Johansson (S), Ann-Margreth Meijer (S), Mathias Sörensen
(S), Ulf Johansson (S), Susanne Larsen (SD).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med
föreliggande förslag.
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
4. Det tydliggörs hur man ska hantera återstående balans på 10,3 miljoner. Kan
inte ta något beslut in blanco.
Ella Kardemark (KD) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med
föreliggande förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Ella Kardemarks förslag och nej-röst för Tord Johanssons förslag.
Ja-röster: Ella Kardemark (KD), Magnus Ackerot (M), Ewa Sjögren (M),
Kristoffer Johansson (FP), Svein Henriksen (MP), Susanne Larsen (SD), MajLis Andersson (SPI).
Nej-röster: Tord Johansson (S), Ann-Margreth Meijer (S), Mathias Sörensen
(S), Ulf Johansson (S).
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med
föreliggande förslag.
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
5. Det tas fram en konsekvensbeskrivning på alla de områden som det ska
sparas på.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Tord Johanssons
förslag.
6. Patientsäkerheten beskrivs i prioriteringarna.
Ella Kardemark (KD) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med
föreliggande förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Ella Kardemarks förslag och nej-röst för Tord Johanssons förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ja-röster: Ella Kardemark (KD), Magnus Ackerot (M), Ewa Sjögren (M),
Kristoffer Johansson (FP), Svein Henriksen (MP), Susanne Larsen (SD), MajLis Andersson (SPI).
Nej-röster: Tord Johansson (S), Ann-Margreth Meijer (S), Mathias Sörensen
(S), Ulf Johansson (S).
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med
föreliggande förslag.
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
7. Kulturförvaltningen blir en samverkanspart under punkt 5.2.2.3.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Tord Johanssons
förslag.
___
Ella Kardemark (KD) yrkar på att förvaltningen ser över de internationella
projekten och avvecklar dem som inte ger någon effekt, exempelvis projektet
med Vitryssland. Detta ska ske under 2016.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
___
Svein Henriksen (MP) yrkar att:
1. Under punkt 5.3.1. Inventering istället för genomlysning, mål 100 % 2016.
Utfasning av utfasningsklassade kemikalier, mål påbörjat 2016.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Svein
Henriksens förslag.
2. Under punkt 5.3.1. Energianvändningen ska effektiviseras med minst 20
procent under perioden 2009-2020 – 20 procent jämfört med 2009. Basår 2015.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Svein
Henriksens förslag.
3. Andel av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar som drivs med
förnybara bränslen. Minst 80 procent, minst 80 procent, minst 80 procent.
Tord Johansson (S) yrkar på avslag på Svein Henriksens förslag på grund av att
det inte finns någon kostnad för förslaget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutar i enlighet med Tord Johanssons förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs.
Ja-röst för Svein Henriksens förslag och nej-röst för Tord Johanssons förslag.
Ja-röster: Svein Henriksen (MP).
Nej-röster: Ella Kardemark (KD), Tord Johansson (S), Magnus Ackerot (M),
Ann-Margreth Meijer (S), Ewa Sjögren (M), Mathias Sörensen (S), Kristoffer
Johansson (FP), Ulf Johansson (S), Susanne Larsen (SD), Maj-Lis Andersson
(SPI).
Med 10 nej-röster mot 1 ja-röster beslutar socialnämnden i enlighet med Tord
Johanssons förslag.
4. Under punkt 5.2.2. Mätetal för SIP, basår 2015.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Svein
Henriksens förslag.
5. Under punkt 5.2.2.1. SKOLFAM ska föras in.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Svein
Henriksens förslag.
6. Under punkt 5.2.2.2. Nytt mål öka öppenvårdsinsatser, nytt mätetal antal
öppenvårdsinsatser.
Ella Kardemark (KD) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med
föreliggande förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden
beslutar i enlighet med Ella Kardemarks förslag.
Omröstning begärs.
Ja-röst för Ella Kardemarks förslag och nej-röst för Svein Henriksens förslag.
Ja-röster: Ella Kardemark (KD), Tord Johansson (S), Magnus Ackerot (M),
Ann-Margreth Meijer (S), Ewa Sjögren (M), Mathias Sörensen (S), Kristoffer
Johansson (FP), Ulf Johansson (S), Susanne Larsen (SD), Maj-Lis Andersson
(SPI).
Nej-röster: Svein Henriksen (MP).
Med 10 ja-röster mot 1 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med Ella
Kardemarks förslag.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kristoffer Johansson (FP) yrkar på ändring samt förtydligande i
verksamhetsplanen under punkt 5.2.2.3. Som ändring yrkas på att det bör stå
”Förebyggande enhet arbetar för att förebygga att barn och unga hamnar i
utanförskap genom drogmissbruk”. Som förtydning yrkas på att det bör framgå
i text att förvaltningen arbetar för att få fram mätetal.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Kristoffer
Johanssons förslag.
___
Socialnämnden tar del av förslag till Verksamhetsplan med Internbudget och
ger i uppdrag åt förvaltningen att genomföra MBL förhandlingar i enlighet med
yrkandena.
__________

Justerandes sign
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SN 2015/0002

BoDa 2 Ändrade förutsättningar
Beslut
Socialnämnden beslutar att investeringsmedel för nybyggnation av BoDa 2
(Boende och daglig verksamhet) återgår till kommunfullmäktige.
Ärendet
Uppdrag
En efterfrågan på BoDa 2 har funnits länge, redan då BoDa 1 byggdes på
Gathenhielmsvägen var det klart att det fanns ett behov av ytterligare ett
BODA-koncept.
Bakgrund
När BoDa 1 byggdes på Gathenhielmsvägen fanns behovet för ett ytterligare
Boda. I budget 2012 avsattes 15 miljoner för byggnation av en ny gruppbostad
med sju platser, på Albinsro, del av Bergsgård 1:6. Men då var inte daglig
verksamhet med i planeringen och inte heller den målgrupp som skulle bo på
BoDa 2, personer med diagnos autism. Detta gjorde att fastighetsnämnden
äskade om tilläggsanslag nu i september 2015 för att kunna bygga ett BoDa 2
som motsvarar förutsättningarna. Då hela projektet tagit betydligt längre tid än
planerat har socialförvaltningen hittat andra alternativ.
Analys, förslag och motivering
Att bygga ett BoDa 2 idag är inte aktuellt då det behovet inte kvarstår som det
gjorde för några årssedan. De externa placeringarna som ska flytta hem till
kommunen kan socialförvaltningen lösa genom de boenden som finns idag i
kommunen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts hos socialförvaltningen både i Ledningsgrupp och i mindre
möten för att vara säkra på att ett BoDa 2 inte behöver byggas.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att investeringsmedel för nybyggnation av BoDa 2
(Boende och daglig verksamhet) återgår till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________
Justerandes sign
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SN 2012/0428

Verksamhetsövergång bostad med särskild service
Beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen asveende Verksamhetsövergång för
gruppbostäderna Parkvillan och Willmanstrand.
2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att under ordnade
former avveckla gruppbostäderna under 2016.
Ärendet
I förfrågningsunderlaget SN 2012/0428 inför upphandling av drift av 20
gruppbostäder framgick:
”För två enheter gör kommunen bedömningen att det är osäkert om
Socialstyrelsen Beviljas numera av IVO (inspektionen för vård och omsorg)
beviljar tillstånd. Det är dels för Parkvillan och dels för Willmanstrand där det
råder vissa oklarheter utifrån bla kökens storlek. Enheterna kommer att utgå ur
entreprenaden om tillstånd ej medges.”
Det är nu uppenbart att dessa gruppbostäder inte kommer få tillstånd av IVO.
Då begärda investeringsmedel för att anpassa lokalerna enligt IVO:s krav inte
beslutats av kommunfullmäktige så finns inga förutsättningar att få tillstånd av
IVO i framtiden. Det blir då aktuellt att enheterna undantas ur entreprenaden
och det blir då en verksamhetsövergång till kommunen.
Den ersättning socialnämnden betalar till Frösunda understiger den faktiska
kostnaden. Det blir därför en fördyrning på 5 000 000 kronor/år för
socialnämnden att ta över verksamheten. Utifrån budgetläget finns inte
utrymme för detta och därför föreslås en avveckling efter
verksamhetsövergången.
De boende kommer erbjudas ur lokalsynpunkt kvalitativt bättre platser med
samma kvalitet i insatsen.
Socialförvaltningen kommer ta sitt arbetsgivaransvar i denna process.
Ärendets beredning
Inom kommunen
29/10 presidiet informeras av förvaltningschefen.
Andra grupper
Kommunikation med andra grupper framgår enligt nedan:
Efter nämnde 19/11 får Frösunda ett brev från förvaltningen med kallelse om
överläggningar inför Verksamhetsövergång.

Justerandes sign
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19/11 får Frösunda ett brev från förvaltningen som de ska vidarebefordra till
sina medarbetare som beskriver processen övergripande och där förvaltningen
bjuder in till ett möte.
19/11 skickar förvaltningen ett brev till de anhöriga/gode män som beskriver
processen.
19/11 sänder förvaltningen kallelse till LSS samråd där detta står på
dagordningen.
Veckan därefter har förvaltningen vi informationsmöte för personal.
Veckan därefter har förvaltningen informationsmöte för brukare och anhöriga.
Detta diskuteraras på kommande LSS samråd.
Fackliga organisationer
Då beslutet om verksamhetsövergång är ett s.k verkställighetsbeslut, dvs det är
en konsekvens av tidigare beslut, så omfattas det inte av
förhandlingsskyldighet då det dessutom inte föreligger ett
arbetsgivarförhållande till berörd personal.
Information till de fackliga organisationerna om att Willmanstrand och
Parkvillan återgår till kommun har skett vis SOSAM 2015-11-17.
Fortsatt samverkan om verksamhetsövergången och så kallade
Inrangeringsförhandlingar kommer att påbörjas efter nämndens beslut.
Förslag till beslut
1. Socialnämnden tar del av informationen asveende Verksamhetsövergång för
gruppbostäderna Parkvillan och Willmanstrand.
2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att under ordnade
former avveckla gruppbostäderna under 2016.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_________
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SN 2015/0302

Redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr
8.5-1033/2015, över vidtagna åtgärder på Utrednings- och
akutenheten (UAE)
Beslut
Socialnämnden beslutar att avge redogörelse över vidtagna åtgärder enligt
föreliggande förslag till Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde den 11 juni, 2015 en
oanmäld tillsyn på Utrednings- och akutenheten (UAE) i Halmstads kommun.
Vid inspektionen intervjuades en representant för personalen. Vidare samtalade
inspektörerna med två personer som vid aktuell tidpunkt var placerade på
UAE.
Utifrån aktuell tillsyn har IVO beslutat att Halmstads kommun ska vidtaga
åtgärder samt lämna en redogörelse kring vidtagna och planerade åtgärder.
Följande åtgärder har vidtagits:
Tydliggöra ansvar kring in- och utskrivning:
- Rutin är upprättad kring in- och utskrivning, där enhetschefens/föreståndare
ansvar är tydliggjort.
- Rutinerna finns tillgängliga i socialnämndens kvalitetshandbok på intranätet.
Lex Sarah:
- I socialnämndens kvalitetsledningssystem finns sedan länge rutiner för Lex
Sarah.
- I samtliga dynetruntverksamheter har ett årshjul upprättats för att
säkerhetsställa att personal får information om innehållet i
kvalitetsledningssystemet.
- Årligen görs egenkontroll av att all personal har kännedom om Lex Sarah.
Se till att UAE tar emot rätt målgrupp för verksamheten:
- Som en del av utvecklingen av missbruks- och beroendevården i Halland har
beslut fattats att nyinrätta en länsövergripande beroendeavdelning med
heldygnsvård.
- En översyn pågår kring nuvarande organisation för verksamhet på UAE där
en kartläggning ska göras kring eventuellt behov av verksamhetsförändringar
kring bland annat personalens kompetens.
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Höja kunskapsnivån i personalgruppen på UAE kring våld i nära relationer
samt våldsutsatta kvinnor:
- På socialförvaltningen pågår ett förvaltningsövergripande arbete kring våld i
nära relationer. Personalgruppen på UAE kommer att få del av den planerade
kompetensutvecklingen vilket kommer att bidra till att höja kompetensnivån.
Se till att klienternas integritet respekteras vid drogtester på UAE:
- Drogkontroller i form av alkometer kommer att ske bakom stängd dörr i ett
särskilt avsatt rum vid entrén.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningschef Christel Lood och planeringssekreterare.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avge redogörelse över vidtagna åtgärder enligt
föreliggande förslag till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_________
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SN 2015/0001

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 delegationsbeslut fattade i verksamhetssystemet
Procapita från föregående månad
3. Förvaltningen anmäler beslut fattade av alkoholhandläggare avseende beslut
om serveringstillstånd
4. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschef avseende polisanmälan
om misstanke om brott riktat mot barn, enligt delegationsordningen 1.6.5.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.
__________
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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 151029, 151109 samt 151112.
2. Kl 10:00 Niklas Milén informerar om utbildningen PRIO (plan för riktade
insatser inom området psykisk)
3. Kl 10:15 Torbjörn Lagergren och Erica Manderhjelm Olsson informerar om
kommunstyrelsens tema ”Den inkluderande staden”
4. Kl 11:00 Konsultbolaget Ensolution redovisar senaste resultatet för KPB
(Kostnad per brukare) på Barn- och ungdomsavdelningen
5. Kl 11:45 Eric Semb informerar om aktuell situation avseende
ensamkommande flyktingbarn
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager informationen.
__________
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