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Dnr SN 2017/00023

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 61

Sammanträdesdatum
2017-08-24

Dnr SN 2017/00024

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Socialnämnden godkänner föredragningslistan efter revideringen.
Ärendet
Följande ärenden tillförs föredragningslistan:
- Upphandlingar inom IFO, VO och Handledning 2020
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 62

Sammanträdesdatum
2017-08-24
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Dnr SN 2017/00249

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden SOU 2017:15 (KS
2017/00277)
Beslut
Socialnämnden beslutar att vidarebefordra av förvaltningen upprättat remissvar till
kommunstyrelsen.
Ärendet
Regeringskansliet har bjudit in Halmstads kommun till yttrande över Nya
apoteksmarknadsutredningens delbetänkande Kvalitet och säkerhet på
apoteksmarknaden (SOU 2017:15).
Förslaget innebär en utökning av socialnämndens ansvarsområde samt ökade
handläggningskostnader. Dessa kan finansieras genom anpassning av avgiftsnivåer inom
det aktuella verksamhetsområdet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomichef Dan Sjöholm.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att vidarebefordra av förvaltningen upprättat remissvar till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 63

Sammanträdesdatum
2017-08-24

Sida
6(15)

Dnr SN 2017/00213

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden
(SOU 2017:38) (KS 2017/00385)
Beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande.
Ärendet
Finansdepartementet har bjudit in Halmstads kommun till yttrande över
Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kvalitetsutvecklare Daniel Åkesson.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande.
Beslutsgång
Tord Johansson (S) yrkar att
”Mycket av yttrandet berör det tidigare delbetänkandet som gällde vinstbegräsningar.
Detta yttrande som ska ges nu ska beröra slutbetänkandet Kvalitet i välfärden.
Socialnämndens remissvar på välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden
ska följa utredarens förslag”
Ordföranden yrkar avslag på Tord Johansson (S) yrkande och bifall till föreliggande
förslag
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner ordförandens yrkande om att
avslå Tord Johanssons yrkande och bifalla föreliggande tjänstemannaförslag med
övervägande ja besvarad.
Votering begärd
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla tjänstemannaförslaget
röstar ja och den som vill bifalla Tord Johanssons yrkande röstar nej.
Votering verkställs varvid socialnämnden med 5 röster mot 3 beslutar i enlighet med
ordförandes yrkande på avslag på Tord Johanssons yrkande och bifall till liggande
tjänstemannaförslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2017-08-24

Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Tord Johansson (S), Ann-Margret Meijer (S), Ulf Johansson (S) reserverar sig mot
förslaget.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 64

Sammanträdesdatum
2017-08-24
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Dnr SN 2017/00266

Motion - Angående hemlösheten i Halmstads kommun (KS
2017/00222)
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslag till yttrande.
Ärendet
En motion har inkommit till kommunfullmäktiga från Tania Bengtsson och Kim
Ljungcrantz (V). I motionen uppmanas kommunfullmäktige att fatta en rad beslut om
hanteringen av hemlösas situation i Halmstads kommun.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kvalitetsutvecklare Daniel Åkesson.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslag till yttrande.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 65

Sammanträdesdatum
2017-08-24
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Dnr SN 2017/00202

Motion - Motion behåll ansvaret för ensamkommande (KS
2017/00221)
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslag till yttrande.
Ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att remittera motionen Behåll ansvaret för
ensamkommande till socialnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
överförmyndarnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kvalitetsutvecklare Daniel Åkesson.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslag till yttrande.
Beslutsgång
Tord Johansson (S) yrkar på att det till protokollet förs:
”Vi socialdemokrater menar att avge ett yttrande på en motion som är inlämnad för
cirka fem månader sedan, där mycket av sakfrågan i motionen har förändrats sedan det
genomförts en del nya lagförslag efter inlämnandet, kan ge en skev bild”
Yrkandet bifalles
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

SN § 66

Sammanträdesdatum
2017-08-24

Sida
10(15)

Dnr SN 2017/00160

Remiss från JO, dnr 1039-2017 - Svar på begäran om yttrande
Beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande enligt föreliggande förslag.
Ärendet
Socialnämnden har begärts att yttra sig angående anmälan till JO från enskild gällande
utlämnande av allmän handling. I anmälan till JO görs gällande att enskild begärt
utlämnande av handling i ett individärende inom avdelningen Barn och unga.
Anmälaren anser inte begäran hanterad skyndsamt och menar att identiteten på den som
begärt handlingarna felaktigt eftersökts.
Socialnämnden har kartlagt hanteringen och funnit brister som visar på att anmälarens
begäran inte hanterats så skyndsamt som kan förväntats. Inte heller sekretessprövningen
har gått rätt till på så sätt att identiteten på den som begärt handlingarna har eftersökts
på felaktigt sätt. Även då syftet aldrig varit annat än att skaffa information för nödvändig
sekretessprövning angående huruvida de begärda handlingarna kunde lämnas ut har
frågan hanterats felaktigt. Sekretessen i individärendet har dock upprätthållits då begärda
handlingarna inte lämnades ut.
För att utöka kompetensen i frågor om utlämnande av allmän handling planeras för
olika utbildningsinsatser inom Socialnämndens verksamhet under hösten gällande
offentlighet- och sekretess samt hantering av begäran om utlämnande av allmän
handling.
Ärendets beredning
Under framtagandet av yttrandet har intervjuer skett med de inblandade i ärendet
enhetschef Maria Hagberg, handläggare Sandra Jönsson och avdelningschef Jeanette
Rundberg Kjellberg. Till stöd för deras utsagor har inhämtats kopior på intern epostkonversation mellan dels ovanstående men även mellan ovanstående och registrator
Annelie Wallentin, utvecklingschef Anna Francke Wiking samt förvaltningschef Hans
Jörgen Wahlhed.
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 § 67

Sammanträdesdatum
2017-08-24
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Dnr SN 2017/00183

Tillsyn och begäran om uppgifter från IVO, dnr 8.517032/2017, vid Myndighetsutövning för barn och unga
Beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande enligt föreliggande förslag.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt socialnämndens yttrande med
anledning av IVO:s granskning 170531 av enheten för myndighetsutövning för barn och
ungdomar i Halmstad.
Granskningen har omfattat utredningar om barn och unga samt förhandsbedömningar
gällande barn och unga som inte lett till utredning.
Då IVO funnit brister i vår dokumentation angående anmälningar gällande barn som är
folkbokförda i annan kommun, är vår rutin nu ändrad på så sätt att vi nu även
dokumenterar handläggningen.
Ärendet gällande pågående tillsyn av IVO med diarienummer 23677/2016 är avslutat
genom beslut från IVO 19 juli 2017. I ärendet med diarienummer 9848/2017 avvaktar
socialnämnden fortsatt IVO:s agerande efter nämndens inlämnade yttrande från 13 april
2017.
Övriga brister och felaktigheter om framkommit i handläggningen av de granskade
ärendena på utredningsenheten har säkert en förklaring i flera orsaker såsom hög
arbetsbelastning, bristfällig introduktion och kontroll. Ytterligare förklaringar kan vara
att två av tre enhetschefer rekryterades så sent som i december 2016. Samtidigt
rekryterades de tre 1:e socialsekreterarna och det var en funktion som var helt ny för
enheten.
Då det under en längre tid varit problem med överlämningen av ärenden mellan
mottagnings- och utredningsenheterna har sedan IVO:s inspektion ytterligare personal
anställts för att komma till rätta med problemet som förmodas ha berott på
personalbrist.
Rutiner för utredningsförfarande som till exempel information om att utredning ha
inletts, berördas åsikter, förlängning av beslut avseende barn 0-20 år finns nedtecknade i
Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem. Dessa rutiner skall vara välkända för
medarbetare på utredningsenheten.
Både medarbetare och 1:e har informerats om IVO:s granskning och de brister som har
framkommit avseende vårt arbete.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2017-08-24
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I uppdraget för 1:e socialsekreterare ligger att de ska ha regelbundna
ärendegenomgångar med varje medarbetare och tillsammans med enhetschef och
metodstödjare ansvara för att enhetens processer och rutiner.
Angående verksamhetens egenkontroll skall förvaltningens avdelningar göra årliga
riskanalyser som ligger till grund för den gemensamma egenkontrollplanen. Med
anledning av resultatet i IVO:s inspektion är det tydligt att denna egenkontroll behöver
kompletteras ytterligare. Det planeras därför för kontinuerliga stickprovskontroller i
ärenden för att inom avdelningen kvalitetssäkra vår handläggning.
Socialnämnden har också infört en systematisk modell, Kompetenstrappan, för
socialsekreterarnas kompetensutveckling för att säkerställa att de krav som ställs på
verksamheten uppfylls och på sikt tillförsäkrar en god personalförsörjning.
Ärendets beredning
Yttrande har upprättats av avdelningschef Jeanette R Kjellberg.
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 § 68

Sammanträdesdatum
2017-08-24
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Dnr SN 2017/00274

Upphandlingar inom IFO, VO och Handledning 2020
Beslut
Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschef Hans Jörgen Wahlhed att till
Kommunförbundet Skåne org.nr. 837600-9109, genom förbundsdirektör Monica
Holmqvist eller den hon sätter i sitt ställe, lämna teckningsfullmakt samt fullmakt att
fatta tilldelningsbeslut för socialnämndens räkning i Upphandlingar inom IFO, VO och
Handledning 2020.
Ärendet
Sedan tidigare har Socialförvaltningen varit med i Kommunförbundet Skånes
upphandlingar av enskilda platser som komplement till egen verksamhet. Under hösten
2017 påbörjade Kommunförbundet Skåne att nya upphandlingar gällande: Individ- och
familjeomsorg (IFO), Vård och omsorg (VO) samt Handledning.
Upphandlingarna avser enskilda platser/insatser och är ett komplement till egen
verksamhet och/eller av upphandlande myndighet (kommun eller kommunalt bolag)
upphandlade platser/insatser.
Upphandlingarna syftar till att få till stånd ramavtal med de anbudsgivare som efter
utvärdering blivit antagna för att tillgodose uppdragsgivarnas behov av respektive
tjänster och att genom kravställande och samordnad uppföljning skapa bättre
förutsättningar för ökad priskonkurrens och högre kvalitet på de upphandlade
verksamheterna.
Kommunförbundet Skåne behöver ges teckningsfullmakt samt fullmakt att fatta
tilldelningsbeslut för att kunna teckna avtal för nämndens räkning.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av kvalitetsutvecklare Daniel Åkesson i samråd med
kvalitetsutvecklare Malin Jakobsson
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschef Hans Jörgen Wahlhed att till
Kommunförbundet Skåne org.nr. 837600-9109, genom förbundsdirektör Monica
Holmqvist eller den hon sätter i sitt ställe, lämna teckningsfullmakt samt fullmakt att
fatta tilldelningsbeslut för socialnämndens räkning i Upphandlingar inom IFO, VO och
Handledning 2020.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-24

Socialnämnden

SN § 69
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Dnr SN 2017/00001

Anmälningsärenden/delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden mottar 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 enhetschef/avdelningschef enligt
delegationsordningen 1.6.1.
5. Förvaltningen anmäler beslut fattat av ordförande enligt
delegationsordningen 1.13.3.
6. Förvaltningen anmäler beslut fattat av alkoholhandläggare enligt
delegationsordningen 1.12.2.
7. Förvaltningen anmäler beslut fattat av avdelningschef enligt
delegationsordningen 1.8.3.
Förvaltningen anmäler även följande inkomna skrivelser:
8. Från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Barns rätt till familjehemsvård av
god kvalitet
9. Från Servicekontoret – Delårsrapport Halmstad Direkt januari–april 2017
10. Från PWC – Granskning av sjukfrånvaro och granskning av jämställdhet
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Annelie Wallentin.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottar informationen.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-08-24

Socialnämnden

SN § 70

Dnr SN 2017/00025

Information till socialnämnden
Beslut
Socialnämnden mottar informationen.
Ärendet
1. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till
nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll
från socialnämndens individutskott 170524, 170608, 170622, 170703,
170706, 170720, 170731, 170803 samt 170817.
2. Förvaltningen informerar om arbetstyngdsmätning
3. Förvaltningen informerar om yttrande till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) gällande Propellergatan.
4. Förvaltningen informerar om planeringsanalys- och budgetarbetet
5. Kl 13:00 kommer Helen Mellberg från FAMNA
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Annelie Wallentin.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottar informationen.
_________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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