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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

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

SN § 2

Sammanträdesdatum
2017-01-26

Dnr SN 2017/00024

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
Ärendet

Föreligger förslag till föredragningslistan.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2017/00017

Verksamhetsprogram för ny servicebostad Snöstorps
prästgård 1:1
Beslut

Socialnämnden fastställer Verksamhetsprogram för Snöstorps Prästgård 1:1
och översänder det till Samhällsbyggnadskontoret för igångsättande.
Socialnämnden beslutar att om gruppbostaden/servicebostad i Snöstrop
inte kommer att ha inriktning för äldre inom LSS personkrets med
ålderförändringar fysiskt och/eller psykiskt att förvaltningen ges i uppdrag
att se över om det går att göra ett boende för dessa personer i en befintlig
gruppbostad/servicebostad.
Ärendet

I Planeringsdirektiv med budget finns en beslutad investering om
20 000 000 för tomten Snöstorps Prästgård 1:1. För att kunna fortsätta
arbetet behöver socialnämnden fastställa en kravspecifikation s.k.
verksamhetsprogram för den aktuella fastigheten.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av förvaltningens fastighetsansvarig i samverkan med
företrädare för avdelning BoK och Vuxenavdelningen.
I processen har tät dialog med kommunens lokalstrateg på
samhällsbyggnadskontoret förekommit.
Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer Verksamhetsprogram för Snöstorps Prästgård 1:1
och översänder det till Samhällsbyggnadskontoret för igångsättande.
Beslutsgång
Tord Johansson (S) yrkar att om gruppbostaden/servicebostad i Snöstrop
inte kommer att ha inriktning för äldre inom LSS personkrets med
ålderförändringar fysiskt och/eller psykiskt så vill vi att förvaltningen ser
över om det går att göra ett boende för dessa personer i en befintlig
gruppbostad/servicebostad.
Yrkandet bifalles
Justerandes signatur
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Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag med tillägget att
om gruppbostaden/servicebostad i Snöstrop inte kommer att ha inriktning
för äldre inom LSS personkrets med ålderförändringar fysiskt och/eller
psykiskt så vill vi att förvaltningen ser över om det går att göra ett boende
för dessa personer i en befintlig gruppbostad/servicebostad.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2017/00019

Lokalanpassningar för Barn och Ungdomsavdelningen
Beslut

Socialnämnden beslutar ställa sig bakom bedömningen att förvaltningen på
sikt behöver öka sina kontorsytor förslagsvis genom att låta delar av Barn
och ungdomsavdelningen flytta från Klara Johanssons gata till nya lokaler.
Socialnämnden översänder ärendet till samhällsbyggnadskontoret med
uppdrag att arbeta fram en lösning för en möjlig flytt för Familjerätten.
Ärendet

Succesivt växer socialförvaltningen. Bland annat kommunfullmäktiges
beslut om tillskott kring våld i nära relationer, allmän faktisk och beräknad
framtida volymökning av ärenden och flyktingkrisen har lett till fler
medarbetare.
Att bygga om befintliga lokaler bedöms ge en hyreshöjning som ligger på
likvärdig nivå som att förhyra mer lokaler. I flera kontorsrum på Ernst
Wigforss plats och Klara Johannsons gata delar redan två personer rum. I
den närmaste framtiden kommer möjligheterna att öka antalet medarbetare
i befintliga lokaler vara uttömda.
En verksamhet som inte direkt har med ärendeflödena att göra är
Familjerätten. Det är en verksamhet som därför bedöms vara mest lämplig
att flytta till nya lokaler för att frigöra rum.
Ärendets beredning
Ärendet är berett av avdelningschef Jeanette Rundberg Kjellberg och
handläggare Eric Semb.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar ställa sig bakom bedömningen att förvaltningen på
sikt behöver öka sina kontorsytor förslagsvis genom att låta delar av Barn
och ungdomsavdelningen flytta från Klara Johanssons gata till nya lokaler.
Socialnämnden översänder ärendet till samhällsbyggnadskontoret med
uppdrag att arbeta fram en lösning för en möjlig flytt för Familjerätten.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2016/00447

Föreningsstöd till fritid och funktionsnedsatta 2017
Beslut

Socialnämnden beslutar att avsätta 1,000,000kr i föreningsstöd för
fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning samt att ge
socialnämndens presidie i uppdrag att fastställa summa som ska betalas ut
till respektive förening, samt att det till protokollet förs att Forest Parkour
ska bjudas in till socialnämnden för dialog.
Ärendet

I Halmstads kommun är strävan efter att skapa en inkluderande stad ett
prioriterat område. Socialnämndens ambition är att bidra till inkludering för
personer med funktionsnedsättningar genom att skapa möjlighet att välja en
aktiv fritid med tillgång till samhällets utbud. 2017 fortsätter samarbetet
med föreningslivet i syfte att erbjuda en bredd av fritidsaktiviteter
anpassade för olika målgrupper av vuxna personer med
funktionsnedsättningar. Socialnämnden har det övergripande ansvaret att
göra dessa aktiviteter tillgängliga för de enskilda medborgarna.
Socialnämnden kommer arbeta med information, delaktighet på individuell
och organisationsnivå, samt med individuellt riktat stöd efter
biståndsbedömt behov för att tillgodose tillgängligheten.
Inför 2017 erbjöds möjlighet att ansöka om medel för aktiviteter fram till
den 31 december 2016. Den totala tillgängliga summan är xxx kronor. Nio
föreningar och organisationer har ansökt om medel. De aktiviteter som kan
erbjudas utifrån ansökningarnas innehåll omfattar kultur, idrott, rekreation
och information. Den totala summan pengar som ansökningarna omfattar
uppgår till xxx kronor, vilket överstiger den tillgängliga potten.
Socialnämnden för därför vissa prioriteringar.
Inför 2018 kommer hanteringen av föreningsstöd för fritidsaktiviteter för
vuxna funktionshindrade att hanteras inom ordinarie föreningsbidrag och stöd, under kategori 2. I samband med denna övergång sammanförs också
ansökningstiden med ordinarie handläggning.
En av de nio ansökningarna kommer uteslutas då den inte representeras av
en idag befintlig förening.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av verksamhetsutvecklare inom utvecklingsenheten i
samråd med utvecklingschef och förvaltningschef.
Förslag till beslut

Socialnämnden beviljar föreningsstöd enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ella Kardemark (KD) yrkar på att socialnämnden avsätter 1,000,000kr i
föreningsstöd för fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning
samt att socialnämnden ger socialnämndens presidie i uppdrag att fastställa
summa som ska betalas ut till respektive förening, samt att det till
protokollet förs att Forest Parkour ska bjudas in till socialnämnden för
dialog.
Yrkandet bifalles
_________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2017/00030

Hyrestak 2017
Beslut

Socialnämnden mottager informationen.
Ärendet

I Halmstad kommun tillämpas sedan 2003 ett hyrestak för hyror i
kommunens gruppbostäder. Detta oavsett om de drivs i kommunal eller
privat regi. Med hyrestak menas att kommunen inte tar ut en högre hyra av
hyresgästen än det som anges för hyrestaket.
Hyrestak för år 2017 blir 6 013 kronor.
Ärendets beredning

Beräkning av hyrestak har genomförts av Gisela Thomas Ruthér,
planeringssekreterare på avdelningen för Boende och korttid.
Förslag till beslut

Socialnämnden mottager informationen.
_________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2017/00018

Information om lagrådsremiss - Samverkan om vård, stöd
och behandling mot spelmissbruk samt Regionstyrelsens
beslut att införa lågtröskelverksamhet med sprutbyte för
intravenösa droganvändare i Halland
Beslut

Socialnämnden har erhållit information i ärendet.
Ärendet

I lagrådsremissen föreslås ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och den
nya hälso- och sjukvårdslagen avseende spelmissbruk.
De föreslagna ändringarna innebär att socialnämndens ansvar för att
förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas
till att även omfatta spel om pengar.
Regionstyrelsen beslutade i juni 2016 att införa lågtröskelverksamhet med
sprutbyte för intravenösa droganvändare i Halland. Närsjukvården fick
uppdraget att i samverkan med missbruksvård, infektionskliniken och
socialförvaltningarna i kommunerna samt med stöd av
psykiatriförvaltningen och mödravården införa sprutbyte.
Förslag till beslut

Socialnämnden har erhållit information i ärendet.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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 1.1.13
5. Förvaltningen anmäler beslut fattat av förvaltningschefen enligt
delegationsordningen 1.1.3.
6. Cirkulär från SKL 16:59 – Ersättningar vid familjehemsvård av barn,
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2017
7. Cirkulär från SKL 16:60 – Ersättningar till kontaktfamiljer och
kontaktpersoner enligt SoL för år 2017
8. Cirkulär från SKL 16:61 – Ersättningar till kontaktpersoner och
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2017
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Annelie Wallentin.
Förslag till beslut

Socialnämnden mottager informationen.
_________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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 161222, 170102, 170105 samt
170119.
2. Anna Francke Wiking informerar om Betalningsansvarslagen
3. Anna Larson informerar om Våld i nära relationer
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Annelie Wallentin.
Förslag till beslut

Socialnämnden mottager informationen.
__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

