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Utses att justera:

Gullvi Johansson

Justeringens plats och tid:

Socialförvaltningen, 2014-09-24

Sekreterare:
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Paragrafer 79 - 86

Emelie Lindbergh
Ordföranden:

…………………………

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

Halmstads kommun, Socialnämnden
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Datum för anslags upprättande: 2014-09-29
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen,
Underskrift:
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Annelie Wallentin

Datum för anslags nedtagande: 2014-10-20
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SN § 79

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 efter revideringen.
Ärendet
Följande punkt tillförs under informationsärendet:
- Anneli Westling informerar om ensamkommande flyktingbarn
_________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2014/0003

Delårsrapport 2
Beslut
Socialnämnden tar del av Delårsrapport 2.
Sammanfattning
Prognosen för perioden landar på -7 400 tkr, vilket är 3 400 sämre än
föregående period.
Ärendet
Inom IFOs (individ och familjeomsorgs) barn och ungdomsverksamhet pekar
familjehemsverksamhetens prognos på ett underskott med 700 tkr. HVBplaceringar ligger på ca -800 tkr. I dessa kategorier har det systematiskt
arbetats med att minska antal placeringar och prognosticerade kostnader har,
trots underskotten, minskat med nästan 6 000 tkr jämfört med 2013.
Man får också betänka att Halmstad redan 2013 hade låga kostnader för
gruppen barn och unga jämfört med andra liknande kommuner.
Inom vuxenavdelningen varnas det fortfarande för ökat antal placeringar inom
beroende och psykiatri, där det ibland är svårt att få till ett fungerande
samarbete med psykiatrin i Halmstad. Så istället för en utslussning i samarbete
med psykiatrin alternativt undvika vissa placeringar så är det risk för längre
placeringstider, och därmed högre kostnader för kommunen. Än så länge är
prognosen att detta beräknade underskott på -900 tkr kan motas av annat
överskott inom avdelningen. Avdelningen visar totalt ett mindre plus på 500 tkr
relaterat till strikta bedömningar vid vakansåterbesättningar. Även inom denna
avdelning visar nyckeltalen låga kostnader jämfört med liknande kommuner.
Ett antal personalärenden inom Stöd och service kostar 1 000 tkr mer än
budget. Det handlar om ärenden som genom särskilda överenskommelser
erbjudits ett antal månadslöner och därefter avslutats. Dessutom har det under
sommaren tillkommit fler ärenden än förväntat inom personlig assistans samt
boendestöd. Detta kombinerat med ökade kostnader på myndighetssidan, som
även de har ett ökat inflöde av ärenden, ger ytterligare -2 000 tkr i underskott.
Förvaltningen ser fortfarande bekymmersamt på utvecklingen inom
gruppbostäder, där brukare i högre grad än tidigare stannar hemma dagtid från
tex daglig sysselsättning. Det kan exempelvis ha att göra med att personer
uppnår pensionsålder, får ålderssjukdomar, men även att man helt enkelt väljer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att stanna hemma. Berörda gruppbostäder måste då bemannas även dagtid,
vilket innebär ökade kostnader för boendet.
För utökning och integration gällande ensamkommande flyktingbarn söktes
medel från länsstyrelsen, 1 700 tkr, och signalerna uppfattades som positiva att
förvaltningen skulle få medel för detta. I början av september kom dock ett
oväntat avslag på detta med hänvisning till medelsbrist. Dessutom tillkommer
ytterligare uppstartskostnader på ca 300 tkr.
Förvaltningen fick resultatbalanserat – 1 400 tkr från 2013. På grund av övrigt
underskott har det inte varit möjligt att genomföra åtgärder för att täcka detta.
Ärendets beredning
Ekonomiavsnittet är utarbetat av Ekonomiansvarig Mikael Lindroos.
Personalavsnittet är utarbetat av förvaltningens HR funktion. Viktiga händelser
är författat av avdelningscheferna.
Övriga avsnitt har sammanställts av kvalitetsenheten utifrån underlag från
avdelningarna.
Delårsrapporten är via IT stödet STRATSYS inskickat till stadskontoret den
9:e september.
De fackliga organisationerna informeras om innehållet vid SOSAM 2014-0929.
Förslag till beslut
Socialnämnden tar del av Delårsrapport 2.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2014/0285

Revison: Insyn och kontroll hos externa utförare
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag till yttrande
angående Revisionsrapport, Insyn och kontroll hos externa utförare, Halmstads
kommun.
Ärendet
Revisorerna i Halmstads kommun har uppdragit åt PwC att genomföra
granskning av vissa nämnders insyn och kontroll hos externa utförare.
Revisorerna önskar ta del av de åtgärder socialnämnden avser att vidta med
anledning av granskningsresultatet.
Revisorernas bedömning är att socialnämnden har tillförsäkrat sig möjligheter
till insyn och kontroll i verksamhet som lämnats över till annan men att
nämnden bör anta styrande riktlinjer för den tillsyn som bedrivs.
Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden utöva egenkontroll i den omfattning som
krävs för att den som bedriver verksamhet enligt LSS ska kunna säkra
verksamhetens kvalitet Egenkontrollplanen fasställs av nämnden årligen i
samband med att verksamhetsplanen antas. Socialnämndens bedömning är att
nämndens egenkontrollplan utgör tillräckligt stöd och styrning avseende
tillsynen och det därmed inte behöver antas några riktlinjer specifikt för den
tillsyn som ska bedrivas
Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet har beretts av informatör Daniel Åkesson i samråd med enhetschef
Eric Semb.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens förslag till yttrande
angående Revisionsrapport, Insyn och kontroll hos externa utförare, Halmstads
kommun.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2014/0260

Kvalitetsansvar för ideella föreningar som utför insatser enligt
socialtjänstlagen samt socialförvaltningens stöd och samverkan
i dessa frågor
Beslut
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästkommande
sammanträde.
Ärendet
Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 2/2012 redovisar socialnämnders
respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av
insatser enligt socialtjänstlagen.
För att säkerställa den enskilde medborgarens rättssäkerhet i fall där ideella
organisationer utför insatser enligt socialtjänstlagen är det nödvändigt med
tydliga överenskommelser mellan socialnämnden och den ideella föreningen,
liksom med tydlig struktur för de kvalitetskrav och de tillsynskrav som gäller
enligt socialtjänstlagen.
Socialförvaltningen har också i uppdrag av socialnämnden att ansvara för
samverkan, stöd och goda relationer till ideella föreningar i kommunen.
I de fall ideella organisationer utför insatser enligt SoL måste den enskildes
rättssäkerhet säkerställas, liksom förutsättningar för socialnämnden att utföra
tillsyn av och kontrollera kvaliteten i de insatser som kommer den enskilde till
del. Samtidigt bör socialförvaltningen sträva efter att öka de ideella
föreningarnas upplevelse av aktivt samarbete och stöd från kommunen.
För att uppnå detta har förvaltningen utformat förslag till mall för
överenskommelser i de fall ideella föreningar befinns mest lämpliga och
förklarar sig villiga att utföra insatser enligt SoL. (Bilaga 1)
Vidare har förvaltningen utformat förslag till struktur för kvalitetssystem, vilka
ska finnas upprättade i de föreningar som får i uppdrag att utföra insatser enligt
SoL. (Bilaga 2)
Slutligen har förvaltningen utformat förslag till hur ideella föreningar kan
erbjudas stöd i att upprätta sådana kvalitetssystem, samt hur förvaltningen ska
utföra tillsyn i aktuella ideella föreningar med kvalitetssystemen som
bas.(Bilaga 3)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1 – 3 kan tillsammans utgöra en handlingsplan för hur socialnämnden
ska fullfölja sitt ansvar för kontroll och uppföljning i enlighet med
rekommendationerna som avser verksamhet riktad mot våldsutsatta kvinnor.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Ärendet har beretts inom förvaltningen, i samråd med berörda avdelningschefer
och tjänstemän med uppdrag inom verksamhetsutveckling och – tillsyn.
Kommunjurist och sakkunniga inom upphandling har tillfrågats.
Socialstyrelsens meddelandeblad 2011 nr 11, 2012 nr 2, Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd 2011:9, 2009:22
Halmstads kommun stadskontoret ”Utvärdering av samverkan med
frivilligorganisationer – Omsorg & Stöd” 2013
Andra grupper
Ärendet har föredragits på Föreningsrådets sammanträde den 27 augusti 2014.
Samverkan har skett med representanter från KRIS, Länken Sparrevägen, samt
VågaVa.
Samtliga föreningar har gått igenom förslag till struktur för kvalitetssystem,
samt förslag till stöd, utbildning och tillsyn. Föreningarna ställer sig bakom
förslagen, och har bidragit med tilläggsönskan om en kontaktperson som kan
utgöra en kanal in till förvaltningen löpande under året i frågor som rör
kvalitetssystem, men även frågor som rör föreningsbidrag i övrigt.
Föreningarnas synpunkter har införlivats i förslag enligt bilaga 3.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förslag om överenskommelse om
utförande av insats och struktur för kvalitetssystem i ideella föreningar som
utför socialtjänstverksamhet, samt förvaltningens åtagande för samverkan, stöd
och tillsyn i dessa frågor.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästkommande
sammanträde.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SN 2014/0356

Ansökan om medel för ökade livschanser för ungdomar - fritid
för barn och unga med funktionshinder 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att ansöka om medel för att utveckla utbudet av kultur
och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom
ramen för det ordinarie kultur/fritidsutbudet och föreningslivet i Halmstads
kommun samt att få till en kontinuerlig och hållbar samverkan inom området
mellan förvaltningarna. Syftet är att skapa ökade livschanser för unga i
Halmstad. För år 2015 ansöks om 680 000 kronor.
Ärendet
Socialnämnden, Kulturnämnden samt Teknik och Fritidsnämnden står
gemensamt bakom ansökan för medel inom ”Ökade livschanser för unga”
motsvarande 680 000 kr för 2015. Syftet är att tillvarata det arbete med
kartläggning och utveckling som gjorts under 2013 och 2014. Arbetet under
2015 har fokus att få till hållbar samverkan mellan förvaltningarna där kunskap
och nätverk blir viktiga ingredienser. Arbetet fortsätter även med att ungdomar
med funktionsnedsättning ska få tillgång till samhällets utbud av kultur och
fritidsaktiviteter inom ramen för det ordinarie kultur/fritidsutbudet och
föreningslivet i Halmstads kommun.
Fritid för alla samlas under värdeorden Samverkan, Nätverk och Kunskap.
Arbetet under 2015 har fokus att få till hållbar samverkan mellan
förvaltningarna där kunskap och nätverk blir viktiga ingredienser. Under 2015
skall ett förslag finnas där projektet ges möjlighet att övergå till en permanent
verksamhet. Socialförvaltningen föreslås bli fortsatt verksamhetsägare även
efter projekttiden med en samordnande strategisk anställning för övriga
förvaltningar (Kulturförvaltning och Teknik- och Fritidsförvaltning).
Samverkande förvaltningar skapar förutsättningar för fortsatt samverkan och
genomför utbildning för aktuella chefer och medarbetare under 2015.
Nätverket utvecklas inom kommunens förvaltningar och föreningar inbjuds att
medverka i kontinuerliga träffar och en nätverksstrategi kommer utifrån det att
ta form. Projektgruppen ser över föreningsbidrag om möjligt med
bidragsstyrning för inkludering av barn och unga med funktionsnedsättning.
Utbildning och föreläsningar erbjuds till föreningar och externa organisationer.
Katalogen ” Fritid för alla” finns som pappers- och digitalupplaga, och föreslås
bli uppdaterad vartannat år. Fritid för alla-dagen föreslås genomföras och
planeras för ett genomförande under hösten 2015.
Justerandes sign
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Det långsiktiga målet med Fritid för alla är att unga med funktionsnedsättning
finns med i kommunens och föreningarnas ordinarie verksamheter och
kompetensen har ökat.
Projektets inriktning har från början varit att verksamheten skall kunna fortleva
även efter projektets slut. När det gäller föreningsverksamhet sker det på ideell
grund och det kommer troligtvis att vara viktigt att även i fortsättningen arbeta
med värderingsfrågor och genom att erbjuda att ingå i nätverk och
kompetenshöjning genom utbildning.
Slutligen ser vi att projektet skapat mervärde och ökad livskvalité även för de
som inte direkt ingår i målgruppen, vilka därmed kan få nytta av projektets
utveckling.
Ärendets beredning
Inom kommunen
Underlaget har beretts av Hasse Olsson (projektledare Fritid för alla) och
Gisela Thomas Ruthér, Socialförvaltningen, Lars Nordvall,
Kulturförvaltningen, Pia Wiberg, Teknik- och fritidsförvaltningen. Ansökan
sänds in av socialnämnden. Förslaget kommer att behandlas i Kulturnämnden
samt teknik och Fritidsnämnden för kännedom.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ansöka om medel för att utveckla utbudet av kultur
och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom
ramen för det ordinarie kultur/fritidsutbudet och föreningslivet i Halmstads
kommun samt att få till en kontinuerlig och hållbar samverkan inom området
mellan förvaltningarna. Syftet är att skapa ökade livschanser för unga i
Halmstad. För år 2015 ansöks om 680 000 kronor.
Beslutsgång
Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
__________

Justerandes sign
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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 avdelnings-/enhetschefer enligt
delegationsordningen 1.8.1 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 enligt
delegationsordningen 1.12.3 avseende beslut om serveringstillstånd.
5. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschefer enligt
delegationsordningen 1.8.3 avseende beslut om ansökan om resa utanför
Sverige.
6. Förvaltningen anmäler beslut fattade av avdelningschef enligt
delegationsordningen 1.6.4 avseende anmälan om hot mot tjänsteman.
7. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschefer enligt
delegationsordningen 1.6.5 avseende anmälan om misstanke om brott riktat
mot barn.
8. Förvaltningen anmäler beslut fattat av avdelningschef avseende ansökan om
medel SJÄLVBO hos Länsstyrelsen.
9. Förvaltningen anmäler sammanträdesprotokoll från Kommunala
Handikapprådet, Halmstad 140326 och 140522.
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.
__________

Justerandes sign
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SN 2014/0162

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 140528, 140609, 140612, 140626, 140807,
140821, 140904 samt 140918.
2. Gisela Thomas Ruthér, Avdelningschef på boende & korttid, informerar om
hur man arbetar på Bojen.
3. Anneli Westling informerar om ensamkommande flyktingbarn.
Förslag till beslut
Socialnämnden mottager informationen.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

