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Dnr SN 2015/13

§ 81

Val av justerare

Socialnämndens beslut

Alexandra Anstrell (M) utses att justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Socialnämnd
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/13

§ 82

Godkännande av dagordning

Socialnämndens beslut

Föreliggande dagordning godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/15

§ 83

Fördelning av föreningsbidrag till
handikappföreningar och sociala föreningar

Sammanfattning

Elva handikappföreningar har sökt medlemsbidrag för 2015. Två
av dessa föreningar har sökt aktivitetsbidrag. Elva sociala
föreningar har sökt driftsbidrag för 2015. Fem av dessa har även
sökt övrigt bidrag.
Socialnämndens budget för föreningsbidrag är 2 300 000 kronor för
2015. Förvaltningen föreslår att av totalbudgetet på 2 300 000
kronor fördelas enligt följande:
135 000 kronor används till medlemsbidrag handikappföreningar.
18 400 kronor används till aktivitetsbidrag till
handikappföreningar.
1 231 000 kronor används till driftsbidrag till sociala föreningar.
200 000 kronor används till övrigt bidrag till sociala föreningar.
300 000 kronor används till lokalbidraget
425 600 kronor återstår för reserv.
Underlag för beslut

- Diarieakt SN 36/2015 och SN 2015/15
Förslag till beslut

1. Föreningsbidrag fördelas enligt tabell.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda behovet
för ett strukturerat samarbete med föreningen X-CONS samt att
utveckla arbetet med samarbetsöverenskommelser med övriga
föreningar inför kommande ansökningsperiod 2016.
Särskilda yttranden

Petri Salonen (C) yrkar att paragrafen ska förklaras omedelbart
justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Enligt föreliggande förslag.
Socialnämndens beslut

1. Föreningsbidrag fördelas enligt tabell.
2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda behovet
för ett strukturerat samarbete med föreningen X-CONS samt att
utveckla arbetet med samarbetsöverenskommelser med övriga
föreningar inför kommande ansökningsperiod 2016.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Akten
Föreningarna
Assistent för utbetalning

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/16

§ 84

Avtal mellan socialnämnden och Haninge
Kvinnojour samt reglering av föreningsbidrag

Sammanfattning

Haninge Kvinnojour är en ideell förening i Haninge kommun som
arbetar med stöd-, uppsökande- och förebyggandearbete samt
opinionsbildning i syfte att förebygga våld mot kvinnor och hjälpa
kvinnor som behöver stöd och skydd. För att trygga och stärka
kvinnojourens självständighet och fortlevnad föreslås
socialnämnden att årligen avsätta 4 kronor per Haninge
kommuninvånare som föreningsbidrag för kvinnojouren i sin årliga
budget. Summan ska beräknas utifrån antalet kommunmedlemmar
per 31 december varje år.
Underlag för beslut

- Förvaltningens skrivelse - Avtal mellan socialnämnden och
Haninge Kvinnojour samt reglering av föreningsbidrag
- Samverkansavtal mellan socialförvaltningen i Haninge kommun
och föreningen Haninge Kvinnojour.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden avsätter 4 kronor per Haninge kommuninvånare
från och med budgetåret 2016 till Haninge Kvinnojour.
2. Socialnämnden beviljar Haninge Kvinnojour föreningsbidrag
med 330 000 kronor för 2015 (motsvarande 4 kronor per 82
407 personer bosatta i Haninge per 31 december 2014).
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att teckna föreslagna
samarbetsavtalet med Haninge Kvinnojour.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utse en kontaktperson.
Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Enligt föreliggande förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden avsätter 4 kronor per Haninge kommuninvånare
från och med budgetåret 2016 till Haninge Kvinnojour.
2. Socialnämnden beviljar Haninge Kvinnojour föreningsbidrag
med 330 000 kronor för 2015 (motsvarande 4 kronor per 82
407 personer bosatta i Haninge per 31 december 2014).
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att teckna föreslagna
samarbetsavtalet med Haninge Kvinnojour.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utse en kontaktperson.
__________
Akt
Ansvarig handläggare
Administrativ assistent

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/20

§ 85

Avtal mellan socialnämnden och
Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour samt
reglering av föreningsbidrag

Sammanfattning

Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour är en politiskt och religiöst
obunden ideell förening. Verksamheten består av ett antal ideellt
arbetande stödpersoner, som har till uppgift att stödja brottsoffer,
en ideellt arbetande styrelse samt en anställd
samordnare/brottsofferassistent.
För att trygga och stärka Brottsofferjourens självständighet och
fortlevnad föreslås socialnämnden att årligen avsätta 4 kronor per
Haninge kommuninvånare som föreningsbidrag för
Brottsofferjouren i sin årliga budget. Summan ska beräknas utifrån
antalet kommunmedlemmar per 31 december varje år.
Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse - Avtal mellan socialnämnden och
Brottsofferjouren samt reglering av föreningsbidrag
Samverkansavtal socialförvaltningen och föreningen
Brottsofferjouren
Tidigare avtal med Brottsofferjouren tecknat 2006-11-27
Förslag till beslut

1. Socialnämnden avsätter 4 kronor per Haninge kommuninvånare
från och med budgetåret 2015 för föreningsbidrag till
brottsofferjouren.
2. Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren föreningsbidrag med
330 000 kronor för 2015 (motsvarande 4 kronor per 82 407
personer bosatta i Haninge per 31 december 2014).
3. Avtalet med Brottsofferjouren tecknat 2006 sägs upp.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att teckna föreslagna
samarbetsavtal med Brottsofferjouren.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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5. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utse en adjungerande
styrelseledamot i Brottsofferjourens styrelse.
Överläggningar i socialnämndens arbetsutskott

Ann-Christine Erlandsson (S) meddelar jäv och deltar inte beslut.
Sahir Drammeh (MP) tjänstgör som ordinarie istället.
Anmälan om jäv

Ann-Christine Erlandsson (S) anmäler jäv och lämnar
sammanträdet.
Abdelouahid Sofri (MP) tjänstgör som ordinarie
Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Enligt föreliggande förslag.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden avsätter 4 kronor per Haninge kommuninvånare
från och med budgetåret 2015 för föreningsbidrag till
brottsofferjouren.
2. Socialnämnden beviljar Brottsofferjouren föreningsbidrag med
330 000 kronor för 2015 (motsvarande 4 kronor per 82 407
personer bosatta i Haninge per 31 december 2014).
3. Avtalet med Brottsofferjouren tecknat 2006 sägs upp.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att teckna föreslagna
samarbetsavtal med Brottsofferjouren.
5. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utse en adjungerande
styrelseledamot i Brottsofferjourens styrelse.
__________
Akt
Ansvarig handläggare
Administrativ assistent

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-05-26

Dnr SN 2015/18

§ 86

Avtal mellan socialnämnden och
Manscentrum Östra Södertörn (MCÖS) samt
reglering av föreningsbidrag

Sammanfattning

Manscentrum är en politisk och religiöst obunden ideell förening
med syfte att förebygga våld. Föreningens inriktning är att vara ett
kriscentra för män, partners och barn boende i Haninge, Tyresö och
Nynäshamn som kan erbjuda rådgivning, krishantering och
samtalsstöd av professionella rådgivare/kristerapeuter. Merparten
av de personer föreningen hjälper kommer ifrån Haninge. För att
stödja föreningens ideella och långsiktiga arbete med att förebygga
våld föreslås socialnämnden att årligen avsätta 4 kronor per
Haninge kommuninvånare som föreningsbidrag. Föreningsbidraget
regleras i ett samverkansavtal som årligen utvärderas och beräknas
utifrån antalet kommuninvånare per den 31 december.
Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse - Avtal mellan socialnämnden och
Manscentrum samt reglering av föreningsbidrag
Samverkansavtal mellan Haninge kommun och Manscentrum.
Tidigare avtal med Manscentrum tecknat 2011-08-23
Förslag till beslut

1. Socialnämnden beviljar Manscentrum föreningsbidrag med 330
000 kronor för 2015 (motsvarande 4 kronor per 82 407 personer
bosatta i Haninge per 31 december 2014).
2. Socialnämnden avsätter 4 kronor per Haninge kommuninvånare
från och med budgetåret 2016 till och med 2019-12-31 till
Manscentrum.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att säga upp gällande avtal
med Manscentrum.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att teckna samverkansavtal
med Manscentrum.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida
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5. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utse en adjungerande
styrelseledamot i Manscentrums styrelse.
Särskilda yttranden

Petri Salonen (C), Alexandra Anstrell (M) och Birgitta Sandell
(KD) yrkar bifall till föreliggande förslag med följande tillägg:
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett uppdragsavtal för
utförande av insatser med Manscentrum.

Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Arbetsutskottet lämnar ärendet till socialnämnden utan eget
ställningstagande.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beviljar Manscentrum föreningsbidrag med 330
000 kronor för 2015 (motsvarande 4 kronor per 82 407 personer
bosatta i Haninge per 31 december 2014).
2. Socialnämnden avsätter 4 kronor per Haninge kommuninvånare
från och med budgetåret 2016 till och med 2019-12-31 till
Manscentrum.
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att säga upp gällande avtal
med Manscentrum.
4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att teckna samverkansavtal
med Manscentrum.
5. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utse en adjungerande
styrelseledamot i Manscentrums styrelse.
6. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett uppdragsavtal för
utförande av insatser med Manscentrum.
__________
Akt
Ansvarig handläggare
Administrativ assistent

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/84

§ 87

Omlokalisering av aktivitetshuset till Enen
och Duvan

Sammanfattning

Verksamheten Aktivitetshuset har haft tillsyn av arbetsmiljöverket.
Vid tillsynen framkom brister i arbetsmiljön gällande framför allt
ljudnivå, hårda golv samt dagsljus med utblick. Förvaltningen har
funnit ett alternativ lokal, förskolan Enen, som kan byggas om.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna flytt av
verksamheten från Aktivitetshuset till Enen och Duvan.
Förvaltningen föreslår även nämnden att hos kommunstyrelsen
anhålla om investeringsmedel med 790 tkr från kommunstyrelsens
investeringsreserv för anpassningen av Enen.
Underlag för beslut

- Förvaltningens skrivelse - Omlokalisering av aktivitetshuset till
Enen och Duvan
- Beslutsunderlag från Tornberget daterat 2015-04-20
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner flytt av verksamheten från
aktivitetshuset till Enen och Duvan.
2. Socialnämnden anhåller om investeringsmedel med 790 tkr från
kommunstyrelsens investeringsreserv för anpassningen av
Enen.
3. Ärendet lämnas till kommunstyrelsen.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Särskilda yttranden

Petri Salonen (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Arbetsutskottet lämnar ärendet till socialnämnden utan eget
ställningstagande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner flytt av verksamheten från
aktivitetshuset till Enen och Duvan.
2. Socialnämnden anhåller om investeringsmedel med 790 tkr från
kommunstyrelsens investeringsreserv för anpassningen av
Enen.
3. Ärendet lämnas till kommunstyrelsen.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Akt
KS

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/86

§ 88

Ansökan om statlig ersättning för att stärka
och utveckla verksamhet med flyktingguider
och familjekontakter - Projektet Kompis
Sverige

Sammanfattning

Länsstyrelsen bjuder kommuner att ansöka om statliga
utvecklingsmedel för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till
nyanlända utlänningar som omfattas av 5 § förordningen
(2010:1122). Även asylsökande eller utrikes födda som har
uppehållstillstånd pga. arbete eller anknytning kan ta del av
aktiviteter inom projekten.
Syftet är att:
- underlätta etableringen i samhället,
- skapa nätverk,
- stödja språkinlärning, eller
- ge socialt stöd till ensamkommande barn.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att ansöka om statliga utvecklingsmedel.
Underlag för beslut

- Förvaltningens skrivelse
- Länsstyrelsens informationsbrev till kommuner
- Information om Kompis Sverige
Förslag till beslut

1. Socialnämnden ger förvaltningschefen på socialförvaltningen i
uppdrag att ansöka om statliga utvecklingsmedel.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

19 (40)

Sammanträdesdatum

2015-05-26

Överläggningar i socialnämndens arbetsutskott

Alexandra Anstrell (M) yrkar bilfall till föreliggande förslag med
följande tillägg:
- socialnämnden begär en återrapportering inom sex månader.
Petri Salonen (C) yrkar bilfall till föreliggande förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
majoriteten stödjer föreliggande förslag.
Överläggningar i socialnämnden

Alexandra Anstrell (M) yrkar bilfall till föreliggande förslag med
följande tillägg:
- socialnämnden begär en återrapportering inom sex månader.
Petri Salonen (C) yrkar bilfall till föreliggande förslag utan
tilläggsyrkandet.
Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
majoriteten stödjer föreliggande förslag.
Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden ger förvaltningschefen på socialförvaltningen i
uppdrag att ansöka om statliga utvecklingsmedel.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden ger förvaltningschefen på socialförvaltningen i
uppdrag att ansöka om statliga utvecklingsmedel.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservationer

Alexandra Anstrell (M), Gustav Klockhoff (FP) och Eva Manners
(SD)reserverar sig mot beslutet.
__________
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Helena Dahlin Kassé

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/21

§ 89

Information om kvartalsrapport till
Inspektionen för vård och omsorg för första
kvartalet 2015

Sammanfattning

Ärendet gäller socialnämndens rapport till IVO (Inspektionen för
vård och omsorg) för första kvartalet 2015 om ej verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Underlag för beslut

Sammanställning av besluten i bilaga 1
Förvaltningens skrivelse 15 april 2015
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
2. Socialnämnden lämnar rapporten till kommunens revisorer och
lämnar en statistikrapport till kommunfullmäktige.
Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Enligt föreliggande förslag.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
2. Socialnämnden lämnar rapporten till kommunens revisorer och
lämnar en statistikrapport till kommunfullmäktige.
__________
Akt
KF
Revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/23

§ 90

Justering av belopp för högsta godtagbara
boendekostnad

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 22 augusti 2013 att försäkringskassans
föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara
bostadskostnad för Storstockholm ska tillämpas i bedömningen av
vad som är en skälig bostadskostnad på orten med undantag för två
hushållstyper som har en något högre nivå. Till följd av att
Försäkringskassan utfärdat nya föreskifter för år 2015 föreslår
socialförvaltningen en uppjustering av socialnämndens fastställda
belopp för högsta godtagbara boendekostnad som ingår som en
bilaga i socialnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt
bistånd.
Underlag för beslut

- Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2014:9) om genomsnittlig
och högsta godtagbara boendekostnad för år 2015
- Tjänsteskrivelse - Justering av belopp för högsta godtagbara
boendekostnad.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att justera beloppen för högsta
godtagbara boendekostnad enligt försäkringskassans
föreskrifter om genomsnittlig godtagbar bostadskostnad för
Storstockholm vid bedömningen av rätt till ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen.
2. För hushåll med 1-2 personer fastställer socialnämnden ett
tillägg på 425 kronor.
3. För hushåll med 1-2 personer med 1 barn fastställer
socialnämnden
ett tillägg på 950 kronor.
Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Enligt föreliggande förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att justera beloppen för högsta
godtagbara boendekostnad enligt försäkringskassans
föreskrifter om genomsnittlig godtagbar bostadskostnad för
Storstockholm vid bedömningen av rätt till ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen.
2. För hushåll med 1-2 personer fastställer socialnämnden ett
tillägg på 425 kronor.
3. För hushåll med 1-2 personer med 1 barn fastställer
socialnämnden
ett tillägg på 950 kronor.
__________
Akten
Avdelningschef Vuxen
Försörjningsstödsenheter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/22

§ 91

Svar på remiss – Kommunens
informationsansvar för ungdomar 16-19 år

Sammanfattning

Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Haninge kommun
granskat kommunens arbete med insamling av information och
uppföljning av ungdomar i åldern 16-19 år som inte studerar eller
arbetar (kommunens informationsansvar). Granskningen avser
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden. Brister som uppmärksammats rör
samverkan mellan förvaltningarna och uppföljningen av
målgruppen. Revisorernas rekommenderar därför att
socialnämnden och de andra två nämnderna utarbetar
samverkansöverenskommelser samt att uppföljningsarbetet
utvecklas.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till revisorernas
rekommendationer och föreslår att ett sådant arbete leds av den
förvaltning som har huvudansvaret för det kommunala
informationsansvaret, det vill säga utbildningsförvaltningen.
Socialförvaltningen föreslår att dessa svar lämnas till Haninge
kommuns revisorer.
Underlag för beslut

Granskning av kommunens informationsansvar för ungdomar 1619 år. Revisionsskrivelse 2015-02-11.
Granskning av kommunens informationsansvar för ungdomar 1619 år, Haninge kommun. Revisionsrapport 2014.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden lämnar svaren till Haninge kommuns revisorer.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden lämnar svaren till Haninge kommuns revisorer.
__________
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Avdelningschef barn och unga
Haninge kommuns revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Socialnämnd

Protokoll

26 (40)

Sammanträdesdatum

2015-05-26

Dnr SN 2015/17

§ 92

Förändringar i socialnämndens
delegationsordning

Sammanfattning

Socialnämnden fastställer verksamhetsdelegationen inom sitt
område. Förvaltningen föreslår ett antal förändringar från gällande
delegationsordning. De förändringar som förvaltningen föreslår
omfattar tillägg av nya punkter, borttag av punkter, ändring av
delegater, korrigering av lagrum samt språkliga korrigeringar.
Underlag för beslut

Förvaltningens tjänsteskrivelse
Förvaltningens förslag till delegationsordning för socialnämnden
Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
delegationsordning
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Enligt föreliggande förslag.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
delegationsordning
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Nämndsekreteraren
Alla enhetschefer Sof

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/6

§ 93

Gemensam utredning kring övertagandet av
hemtjänst SoL för personer under 65 år

Sammanfattning

Utredare från social- och äldreförvaltning fått i uppdrag av de båda
förvaltningscheferna att gemensamt utreda övertagandet hemtjänst
SoL för personer under 65 år.
Utredningen redovisar bakgrund, beslut samt konsekvens kring
övertagandet och avslutas med förslag till beslut på kort- samt
långsikt. Utredningen har haft ett tydligt medborgar- samt
koncernperspektiv. Besluten ska kännetecknas av att det blir tydligt
och enkelt för den enskilde att vara i kontakt med kommunen samt
att gränsdragning och samverkan förbättras mellan förvaltningarna.
Underlag för beslut

Socialförvaltningens skrivelse
Gemensam utredning kring övertagandet av hemtjänst SoL för
personer under 65 år
Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande (AN 165/2015).
Förslag till beslut

1. Information tas emot av socialnämnden.
Överläggningar i socialnämndens arbetsutskott

1. Ärendet lämnas till socialnämnden utan eget ställningstagande.
Socialnämndens beslut

1. Information tas emot av socialnämnden.
__________
Akten
För verkställighet
Äldreförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/37

§ 94

Redovisning av enkätundersökning
Boendestöd neuropsykiatri och LSS/familj
2015

Sammanfattning

Enkätundersökningen är genomförd mars 2015. Denna enkät är
genomförd i två av fyra team. Det var 71 personer som hade
insatsen och 62 personer besvarade enkäten, vilket ger en
svarsfrekvens på 87 %. Syftet med brukarenkäten är att visa på hur
insatsen uppfattas avseende tillgänglighet, respektfullt bemötande,
delaktighet och inflytande samt trygghet. Frågeställningarna
grundar sig på Haninge kommuns uppsatta kvalitetskriterier.
Svaren visar på goda resultat. Dock finns förbättringsområden
inom området delaktighet och inflytande. Synpunkter och
kommentarer från de som besvarat enkäten kommer att tas till vara,
bland annat som en grund till ett förbättringsarbete i aktuell
verksamhet och utvecklingen av kommande enkäter till
målgruppen. Resultatet av brukarundersökningen återkopplas till
berörda enheter som får i uppdrag att ta fram en förbättringsplan.
Övriga boendestödsteam kommer att genomföra en egen enkät
anpassad till sin målgrupp. Ny brukarundersökning för boendestöd
neuropsykiatri och LSS/familj planeras våren 2016.
Underlag för beslut

Enkät/ brukarundersökning boendestöd, NPF och LSS/familj
Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger ärendet till
handlingarna.
Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Enligt föreliggande förslag.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger ärendet till
handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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__________
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/38

§ 95

Rapport enkät brukarundersökning, personer
med daglig verksamhet enligt LSS

Sammanfattning

Socialförvaltningen påbörjade ett arbete 2014 med att följa upp
samtliga verksamheter i egen regi. Enkätundersökningen är
genomförd mars 2015 och omfattar alla personer med insatsen
daglig verksamhet LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade). Det var 189 personer som hade insatsen daglig
verksamhet vid tidpunkten för brukarundersökningen. Sammanlagt
har 97 personer besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 51
%. Syftet med brukarenkäten är att visa på hur personer med
insatsen daglig verksamhet uppfattar tillgänglighet, respektfullt
bemötande, delaktighet och inflytande samt trygghet i
verksamheten. Frågeställningarna grundar sig på Haninge
kommuns uppsatta kvalitetskriterier. Svaren visar på goda resultat.
Dock finns förbättringsområden inom områdena respektfullt
bemötande, delaktighet/ inflytande och trygghet. Synpunkter och
kommentarer från de som besvarat enkäten kommer att tas till vara,
bland annat som en grund till ett förbättringsarbete i aktuell
verksamhet och utveckling av kommande enkäter till målgruppen.
Resultatet återkopplas till berörda utförarenheter som får i uppdrag
att ta fram en handlingsplan. Ny brukarundersökning planeras
våren 2016.
Underlag för beslut

Enkät/ brukarundersökning, personer med insatsen daglig
verksamhet enligt LSS
Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger ärendet till
handlingarna.
Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Enligt föreliggande förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger ärendet till
handlingarna.
__________
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/36

§ 96

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Enigt 6 kap 35 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till
nämnden. Socialnämnden delges för kännedom följande ärenden:
Socialnämndens individutskott
Anmälan av delegationsbeslut fattade av individutskottet. Besluten
kan på enskild ledamots begäran tillhandahållas av
utskottssekreteraren.
Personalärenden
- Anmälan av lönebeslut inom socialnämndens
verksamhetsområde. Anmälan av beslut i enskilde angelägenhet
inom socialnämndens verksamhetsområde.
- Anmälan av anställningsbeslut inom socialnämndens
verksamhetsområde.
- Anmälan av beslut om uppsägning inom socialnämndens
verksamhetsområde.
Beslut finns tillgängliga hos assistenten på plan 2A i
kommunhuset.
Avdelning LSS, Vuxen och Barn och Unga
Delegationsbeslut fattade med stöd av socialtjänstlagen, lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade. Besluten kan på
enskild ledamots begäran tillhandahållas av ansvarig
avdelningschef.
Alkoholärende

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Beslut finns tillgängliga på kommunens hemsida
http://prot.haninge.se:85/ och hos alkoholhandläggaren på plan 3A
i kommunhuset.
Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.
Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Enligt föreliggande förslag.
Socialnämndens beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/36

§ 97

Meddelanden

Sammanfattning

Meddelanden skickas per e-post och finns hos nämndsekreteraren.
Socialnämnden delges för kännedom följande ärenden:
- IVO:s beslut gällande anmälan enligt lex Maria om felaktig
diagnos
Förslag till beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna
Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Enligt föreliggande förslag.
Socialnämndens beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/36

§ 98

Information

Sammanfattning

Förvaltningschef informerar på socialnämnden:
- Organisationsförändringar inom socialförvaltningen. En
avdelningschef har sökt annan tjänst. Denna tjänst tillsätts inte utan
enheterna under avdelningen fördelas på den två andra
utföraravdelningar.
Kontaktpolitiker
Socialnämndens beslut

1. Informationen tas emot av socialnämnden och läggs till
handlingar
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/65

§ 99

Avskrivning av fordringar i bokföringen

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen föreslår att skulderna enligt bifogad
förteckning på 117 015,00 kronor avskrivs i bokföringen.
Ekonomiavdelningen anser att fordran är osäker och att den därför
bör avföras från bokföringen. Fordran kvarstår dock och bevakas.
Underlag för beslut

Ekonomiavdelningens skrivelse
Förslag till beslut

1. Den i bokföringen upptagna fordran på 117 015,00 kronor
avskrivs, och bokföres som kundförlust på respektive ansvar
och verksamhet.
Socialnämndens förslag till socialnämnden

1. Enligt föreliggande förslag.
Socialnämndens beslut

1. Den i bokföringen upptagna fordran på 117 015,00 kronor
avskrivs, och bokföres som kundförlust på respektive ansvar
och verksamhet.
__________
Akt
Carina Barfoth
Redovisningsenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/39

§ 100 Tertial 1
Sammanfattning

Måluppfyllelse
En uppföljning har gjorts av de strategier nämnden beslutat om i
strategi och budget 2015-2016. Av nämndens 19 strategier bedöms
samtliga bli helt uppfyllda.
Ekologisk hållbarhet
Inom målområdet bedöms samtliga tre strategier bli helt uppfyllda:
Klimatsmart avfallshantering, resor och återanvändningEkologiska
livsmedelLågenergialternativ
Social hållbarhet
Inom målområdet bedöms samtliga 11 strategier bli helt uppfyllda:
Utveckling av stadskärnaSkydd för utsatta barnFörebyggande
insatserSamverkan med landstinget kring
funktionsnedsättningDelaktighet och
inflytandeSamarbeteFörebyggande arbeteGod tillgänglighet och
gott bemötandeValfrihetEgen försörjningBarn och ungdomar
fullföljer sin skolgång
Ekonomisk hållbarhet
Inom målområdet bedöms samtliga fem strategier bli helt
uppfyllda:
Budget i balansLedarskap och medarbetarskapGoda resultat i
mätningarHög servicenivåUtformning av upphandlingar
Ekonomiskt resultat
Nämndens utfall för perioden är 250,7 miljoner kronor mot
periodens budget på 245,6 miljoner kronor. Detta ger ett underskott
på 5,1 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Orsaken
är höga placeringskostnader för barn och unga. Periodens
underskott beror också på omstruktureringskostnader för egen
regiverksamhet för LSS-boenden samt lägre intäkter på grund av
plötsligt avslutade ärenden inom personlig assistans. Förvaltningen
bedömer fortfarande att äskad resultatöverföring till 2015 från 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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och 2014, kommer att behövas för att täcka omställningskostnader
för nödvändiga anpassningar av LSS-boenden under året.
Kostnaden för förväntad volymökning inom främst LSS har dock
hittills blivit något lägre än vad som tidigare beräknades.
Sammantaget är prognosen ett nollresultat tack vare att uppkomna
underskott i verksamheten fortfarande bedöms kunna rymmas inom
nämndens reserv. Det finns dock fortsatt risk för att vissa
omställningskostnader och utvecklingskostnader inte kan hanteras
inom budgetram ifall volymökningar inom främst LSS samt
insatser för barn och unga ökar mer än planerat.
Underlag för beslut

- Delårsrapport 1 2015 för Socialnämnden
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2015.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2015.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Akt
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

