HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2014-08-28

Plats och tid:

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 9:15 10:00

Beslutande:

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

Övriga deltagande:

Christina Warman (M), Mathias Sörensen (S), Annika Skoog (S),
Peter Zsiga (KD), Ulf Johansson (S), Hans-Jörgen Wahlhed,
Yvonne Oliv, Christel Lood, Marie Langemark, Gisela ThomasRuthér, Mikael Lindroos, Mari Årzén, Daniel Åkesson, Erika
Manderhjelm Olsson

Utses att justera:

Gullvi Johansson

Justeringens plats och tid:

Socialförvaltningen, 2014-08-29

Sekreterare:

…………………………

Paragrafer 68 - 74

Eric Semb
Ordföranden:

…………………………

Mikaela Waltersson
Justerande:

………………………….

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

Halmstads kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2014-08-28

Datum för anslags upprättande: 2014-09-01
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen,
Underskrift:

……………………….

Annelie Wallentin

Datum för anslags nedtagande: 2014-09-22
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HALMSTADS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida

Socialnämnden

2014-08-28

2(13)

SN § 68

Val av justerare
Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden (m) utse Gullvi Johansson (s) att
justera protokollet.
__________

Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2014/0289

Svar på motion om trygghet och delaktighet i arbetet, KS
2013/0639
Beslut
Socialnämnden i Halmstads kommun föreslår Kommunfullmäktige att avslå
motionen om trygghet och delaktighet i arbetet.
Ärendet
Ulla Winblad (S). Marianne Norell (V) och Krissi Johansson (S) har lämnat in
en motion om trygghet och delaktighet i arbetet.
Motionärerna föreslår att kommunen ”systematiskt börjar förbättra
anställningstryggheten, och i ett första steg återkommer till fullmäktige med en
onfattande kartläggning och inventering av befintliga anställningsformer och
villkor i samtliga kommunens verksamheter.”
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-25 (KS 2013/0273) att anta en ny modell
för personalstatistik som en särskild punkt i årsredovisningen med tillägget
medelålder och åldersfördelning för tillsvidareanställd personal skall vara med
som en särskild punkt i årsredovisningen.
Motionärerna föreslår ”Att Halmstad kommun inför rätt till heltid för samtliga
verksamheter i kommunen samt ökar antalet tillsvidareanställningar och
minskar antalet visstidsanställningar”.
Rätten till heltid – möjlighet till deltid finns inom förvaltningarna med vårdoch omsorgspersonal enligt beslut i kommunstyrelsens 2002-02-21. Den
genomsnittliga sysselsättningsraden för tillsvidareanställd personal inom
kommunen var vid årsskiftet 93 procent av heltidsmåttet. I jämförelse med
andra kommuner är detta en hög procentandel.
Enligt beräkningar gjorda i samband med motionen - Rätt till heltid - möjlighet
till deltid KS 2012/0365 framgår att kommunen som helhet får en ökad kostnad
med cirka 85 miljoner kr/år om alla tillsvidareanställda arbetar heltid.
Antalet tillsvidareanställningar har minskat och visstidsanställningar har ökat
något 2013. En förklaring till detta kan vara minskad gymnasieorganisation. En
annan förklaring till minskningen är kravet om legitimation för lärare. För en
nyutexaminerad lärare krävs ett introduktionsår före tillsvidareanställning kan
erbjudas. Detta medför att visstidsanställningar har ökat inom
skolförvaltningarna.
På sikt kommer troligtvis antalet tillsvidareanställningar att öka i kommunen
med anledning av nya regler i LAS (Lagen om anställningsskydd).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motionärerna föreslår ”Att kommunstyrelsen återkommer till fullmäktige
under första halvåret 2014, med ett underlag till hur de positiva erfarenheterna
från exempel andra kommuners förändringsprojekt kan tas tillvara i Halmstad.”
Motionärerna förtydligar inte vilken typ av förändringsarbete som avses.
Däremot beskrivs erfarenheter från Nynäshamns arbete för att öka antalet
heltider och minska antalet tidsbegränsade anställningar. Via olika nätverk drar
stadskontoret nytta och lärdom av andra kommuners och organisationers arbete
med att utveckla och förbättra anställningsvillkor.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet är beretts av Mari Årzén i samråd med förvaltningsstaben på
socialförvaltningen.
Förslag till beslut
Socialnämnden i Halmstads kommun föreslår Kommunfullmäktige att avslå
motionen om trygghet och delaktighet i arbetet.
Beslutsgång
Mikaela Waltersson (M) yrkar bifall till förslaget att avslå motionen.
Gullvi Johansson (S) begär ordet och framför att motionen berör en viktig
jämställdhetsfråga då det berör till större delen kvinnliga medarbetare.
Personalen ska erbjudas goda anställningsvillkor för att välja att stanna kvar.
Det är avgörande för att vi ska behålla kompetensen och därmed trygga
personalförsörjningen. 22 % av socialförvaltningens medarbetare utgör
visstidsanställda och timanställda enligt personalredovisningen 2013. Det kan
inte anses vara låg andel. Vi yrkar därför avslag på förslaget och anser att
motionen bör bifallas.
Ordförande ställer förslagen mot varandra.
Omröstning begärs;
Ja-röst: Mikaela Waltersson, Magnus Ackerot, Kristoffer Johansson, Jimmie
Tschander, Svein Henriksen, Ella Kardemark
Nej-röst: Gullvi Johansson, Stefan Hansson, Huseyin Mirza Karagöz, AnnaGreta Bengtsson, Ann-Margret Meijer
Omröstningen utfaller med sex röster för ett bifall till förslaget att avslå
motionen och fem röster mot förslaget att avslå motionen.
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Gullvi Johansson, Stefan Hansson, Huseyin Mirza Karagöz, Anna-Greta
Bengtsson, Ann-Margret Meijer reserverar sig mot beslutet.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2013/0178

Remissvar över "Framtidens hemsjukvård", KLU § 111
Beslut
Socialnämnden fastställer remissyttrande och översänder det till
kommunstyrelsen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från socialnämnden avseende
kommande beslut om framtidens hemsjukvård.
Ett projekt Framtidens hemsjukvård har bedrivits mellan Hallands kommuner
och Region Halland under 2012-2013. Syftet med projektet var att skapa en
enhetlig och för patienten/brukaren optimal och sammanhållen hemsjukvården
genom en modell som skapar förutsättningar för en effektiv resursanvändning
och kunna möta framtida behov med medicinsk och teknisk utveckling.
Samtliga parter ställde sig bakom den framtagna modellen för utförande av
hemsjukvården i Halland.
Alternativa driftsformer diskuterades i en politisk styrgrupp med
tjänstemannastöd under hösten 2013.
En överenskommelse om hemsjuksjukvården i Halland, mellan kommunerna i
Halland och Region Halland har formulerats under våren 2014.
En överenskommelse om hemsjukvården i Halland har framarbetats och ska
gälla från den 1 januari 2015.
Överenskommelsen innebär bland annat att Region Halland överlåter till
kommunerna i Halland skyldigheten att erbjuda hemsjukvård till de som vistas
i kommunen i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen § 18 punkt 3.
Region Halland ansvarar för läkarmedverkan inom hemsjukvården och
kvalificerad rehabilitering.
Kommunerna ansvarar för all hemsjukvård med avgränsning mot Regionen
Hallands vårdenheter, enligt den så kallade tröskelprincipen.
Kommunerna finansierar hemsjukvården, enligt överenskommelsen om
hemsjukvården 2015.
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Utdragsbestyrkande
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Region Halland ersätter kommunerna för den överflyttade verksamheten enligt
beräkning i överenskommelsen om hemsjukvården 2015.
överenskommelsen ersätter samtliga tidigare överenskommelser om
hemsjukvård och tjänsteköp bland annat samverkansavtalet från 2009-01-01.
Samverkansavtalets bilagor om vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri,
rehabilitering och habilitering fortsätter dock att gälla tillsvidare.
Organisatoriskt innebär förslaget att en gemensam nämnd för hemsjukvård och
hjälpmedel inrättas och får i uppdrag att följa upp verksamheten, svara för
samverkansfrågor och ska garantera en likvärdig, kvalitetssäkrad vård för
hallänningen. Den gemensamma nämnden får också ansvar för
hjälpmedelsförsörjningen enligt avtal 2001-04-02 om hjälpmedelsförsörjning.
Socialnämndens verksamheter har varit företrädda i taktisk och strategisk nivå i
de samverkansforum som finns mellan socialtjänsten och sjukvården. Dessa
har framfört förvaltningens målgruppers behov och verksamhetens behov. I
nuläget bedöms konsekvenserna för vår verksamhet som ringa eller
svårblickbara. Då ärendet processats i flera led och på olika nivåer och olika
aspekter redan framförts så konstaterar förvaltningen att alla aspekter redan är
framförda och ställer oss därmed bakom förslaget.
Hemvårdsnämnden avger också yttrande och de har framfört olika synpunkter
ur medicinskt ansvarsperspektiv och socialnämnden fördjupar sig därför inte i
de frågorna.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2014-06-10 att ärendet remitteras
till socialnämnden och hemvårdsnämnden med svarstid till 2014-08-27.
Förvaltningens ledningsgrupp har utarbetat förslag till yttrande.
Andra grupper
Kommunberedningen kom vid sitt möte den 4 juni 2014 överens om att
rekommendera ett likalydande beslut till respektive fullmäktigeförsamling.
De handlingar som diskuterades vid kommunberedningens sammanträde
kommer därmed att utgöra underlag för likartade beslut i respektive kommun
samt i regionen.
Regionstyrelsens och hälso-och sjukvårdsstyrelsens ambition är att frågan om
överenskommelse och reglemente för en gemensam nämnd ska kunna
behandlas i god tid innan årsskiftet. Detta innebär att ärendet behandlas på
regionstyrelsens sammanträde den 17 september och i regionfullmäktige den 8
oktober.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fackliga organisationer
Frågan samverkas på central nivå.
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer remissyttrande och översänder det till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2014/0132

Yttrande till IVO angående tillsyn på Stomgården,
dnr 8.5-44543/2013
Beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande kring underlag för beslut enligt
föreliggande förslag till Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2014-01-28 en inspektion
på Stomgården, korttidsvistelse för barn och ungdomar.
Efter inspektionen förelades socialnämnden att redogöra för hur nämnden
uppfyller sin skyldighet att informera de rapporteringsskyldiga om lex Sarah.
Det finns utarbetade rutiner kring lex Sarah i kvalitetshandboken som är en del
av kvalitetsledningssystemet men sökvägarna är otydliga. Det krävs ytterligare
arbete att implementera kvalitetshandboken och intranätet i organisationen.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendets har beretts av avdelningschef Gisela Thomas-Ruther, enhetschef
Kerstin Tandrup och planeringsekreterare Mia Lundholm.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande kring underlag för beslut enligt
föreliggande förslag till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_________

Justerandes sign
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SN 2014/0299

Region Hallands förslag till utveckling av missbruks- och
beroendevården i Halland, dnr HSS140093
Beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med förslaget.
Ärendet
Förslag till utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland är nu klart.
Huvudförslaget innebär att nyinrätta en länsövergripande beroendeavdelning
med heldygnsvård för personer som behöver tillnyktring, abstinensbehandling
eller nedtrappning av läkemedel. Inriktningen från Region Halland är att inrätta
vårdavdelning för beroendevården förslagsvis vid Hallands sjukhus i Varberg.
Övriga delar som tas upp är samlokalisering av närsjukvård och kommunernas
öppenvård, samlokalisering av öppenpsykiatri och kommuner vid
samsjuklighet och inrättande av tjänst som beroendeläkare.
Lättillgänglig vård som en del av en vårdkedja och samverkan med
vårdgrannar är huvudprincipen i Region Hallands förslag. Socialnämnden
ställer sig bakom principen och konstaterar att en klar fördel med förslaget är
möjligheten att i samverkan med Region Halland samt övriga kommuner i
länet utveckla tillnyktring- och abstinensvården i länet, helt i linje med de
nationella riktlinjerna på området. Förslaget gör det också möjligt att kunna
erbjuda våra brukare helhetslösningar i en obruten vårdkedja vilket är mycket
angeläget. Vikten och behovet av att kunna erbjuda helhetslösningar där
särskilt tillnyktring nämnts har genom åren lyfts i olika forum som en viktig
fråga.
När det gäller liggande regionala förslag om utveckling av missbruks-och
beroendevården i Halland kan avståndet till Hallands sjukhus i Varberg vara en
nackdel såväl ur ett personal- som anhörig- och brukarperspektiv. Samtidigt
konstaterar socialnämnden att behovet av en beroendeavdelning är överordnad
den geografiska placeringen.
Den föreslagna förändringen att inrätta en ny beroendeavdelning i Hallands län
innebär för Halmstads Kommuns del en årskostnad som beräknas bli 3,4
miljoner. Denna kostnad är inte möjlig att hantera inom befintlig ram utan
kräver en separat hantering.

Justerandes sign
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Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet har handlagts av planeringssekreterare och avdelningschef på
vuxenavdelningen för personer med beroende eller psykiskt funktionshinder.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med förslaget.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2014/0002

Omvärldsanalys
Beslut
Socialnämnden tar del av förvaltningens omvärldsanalys.
Ärendet
Socialnämndens omvärldsanalys är ett dokument som årligen tas fram som
underlag inför kommande Verksamhetsplan och Verksamhetsförändringar.
Förvaltningen redovisar omvärldsanalysen. Ett slutligt sammanfattande kapitel
saknas och avsikten är att samlade bedömningar av framtida prioriteringar skall
bli resultatet av politiska överväganden efter att omvärldsanalysen presenterats
för socialnämnden vid de årliga omvärldsanalysdagarna i augusti.
De prioriteringarna utgör sedan en grund för arbetet med mål till
Verksamhetsplan 2015.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Denna omvärldsanalys har flera författare som ansvarat för sina
specialområden:
· Kapitel 4 är framtagen av ekonom Mikael Lindros, verksamhetsutvecklare
Erica Manderhjelm Olsson samt informatör Daniel Åkesson.
· Kapitel 5 är framtagen av Barn- och ungdomsavdelningen.
· Kapitel 6 är framtagen av Vuxenavdelningen
· Kapitel 7 är framtagen av Avdelningen för Boende och Korttid
· Kapitel 8 är framtagen av Avdelningen för Stöd och Service
· Avsnitt 9.1 är författat av HR funktionen Mari Årzén, Hedvig Lundberg samt
Camilla Eklund-Hagel
· Avsnitt 9.2 är författat av projektledaren för pm3 Christina Thibom
· Avsnitt 9.3 är författat av planeringsansvarig Maria Brandt
· Övrig text är framtagen av Enhetschef Eric Semb.
Fackliga organisationer
Omvärldsanalysen omfattas ej av förhandlingsskyldighet enligt MBL men
kommer att samverkas på SOSAM i september.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av förvaltningens omvärldsanalys.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

