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Beslutande

Petri Salonen, ordförande (C)
Ann-Christine Erlandsson, 1:e vice ordförande (S)
Alexandra Anstrell, 2:e vice ordförande (M)
Annika Markén (S)
Gustav Klockhoff (FP)
Birgitta Sandell (KD)
Eva Manners (SD)
Sepideh Erfani (S), tjänstgörande ersättare för Fernando Pereira (S)
Abdelouahid Abbe Sofri (MP), tjänstgörande ersättare för Sahir Drammeh
(MP)
Ronny Castlin (C), tjänstgörande ersättare för Petri Salonen (C)

Ersättare

Lars Lindholm (M)
Ali Reunanen (M)

Övriga
deltagande

Siw Lideståhl, förvaltningschef, Socialförvaltningen
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Justeringens
plats och tid

2015-06-16

Paragrafer

103 - 115

Sekreterare
Xerxes Fallah

Ordförande
Petri Salonen (C)

Justerare
Alexandra Anstrell (M)

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

4 (24)

Sammanträdesdatum

2015-06-16

ANSLAG/BEVIS

Justeringen av socialnämnds protokoll tillkännages genom anslag.
Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan.
Beslutande organ

Socialnämnd

Sammanträdesdatum

2015-06-16

Datum då anslaget
sätts upp

2015-06-17

Datum då anslaget
tas ned

2015-07-10

Förvaringsplats för
protokollet

Registratorn socialförvaltningen

Underskrift
Xerxes Fallah, sekreterare
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Dnr SN 2015/30

§ 103 Val av justerare
Socialnämnds beslut

Alexandra Anstrell (M) utses till justerare.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/30

§ 104 Godkännande av dagordning
Socialnämnds beslut

Föreliggande dagordning godkänns med följande tillägg:
Budgetuppföljning maj 2015.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/39

§ 105 Revidering av 2015 års budget
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade (KF 2015-05-11 KF § 68) den 11 maj
2015 om ramökning av Socialnämndens ram med 8,076 mnkr
avseende resultatöverföring från 2013 och 2014 års driftbudget.
Nämndens budget ska därmed korrigeras. Resultatöverföringen
föreslås läggas på förvaltningens budget och användningen av dessa
budgetmedel föreslås redovisas löpande för socialnämnden.
Underlag för beslut

- Förvaltningens skrivelse - Revidering av 2015 års budget
Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till ny budget för år 2015 fastställs.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnd

Enligt föreliggande förslag.
Socialnämnds beslut

1. Förvaltningens förslag till ny budget för år 2015 fastställs.
__________
Akt
Kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr SN 2015/39

§ 106 Budgetuppföljning maj 2015
Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden januari–maj är 317,1 mnkr mot
periodens budget på 307,3 mnkr, dvs. ett underskott på 9,8 mnkr
jämfört med periodiserad budget. Orsaken är en kraftig ökning av
anmälningar och inledda utredningar av barn och unga och därmed
ökade placeringskostnader. Periodens underskott beror också på
omstruktureringskostnader för egen regiverksamhet för LSS-boenden
samt lägre intäkter pga. plötsligt avslutade ärenden personlig assistans.
I maj beslutade kommunfullmäktige att överföra driftmedel
motsvarande 8,1 mnkr från 2013 och 2014 års resultatöverföring.
Inga av dessa budgetmedel har ännu tagits i anspråk.
Förvaltningens prognos är en budget i balans.
Underlag för beslut

- Ekonomiskt utfall per 31 maj 2015.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden lägger uppföljningen till handlingarna.
Socialnämnds beslut

1. Socialnämnden lägger uppföljningen till handlingarna.
__________
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/49

§ 107 Remissvar gällande Barnombudsmannens
anmälningsskyldighet (Ds 2015:22)
Sammanfattning

Haninge kommun har beretts tillfälle att svara på en remiss från
Regeringskansliet som rör Barnombudsmannens
anmälningsskyldighet (Ds 2015:22).
I promemorian föreslås vissa lagändringar som innebär att
Barnombudsmannen ska vara skyldig att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller
misstänker att ett barn far illa. Barnombudsmannen åläggs däremot
ingen uppgiftsskyldighet gentemot socialnämnden. Ett vidare förslag
är att Barnombudsmannen ska få lämna uppgifter till Inspektionen
för vård och omsorg som är av betydelse för dess tillsyn.
Socialförvaltningen instämmer i promemorians alla förslag utom det
som avser Barnombudsmannens uppgiftsskyldighet gentemot
socialnämnden. Av rättssäkerhetsskäl bör Barnombudsmannen ha en
uppgiftsskyldighet likt andra myndigheter vars verksamhet berör barn
och ungdomar.
Underlag för beslut

- Svar på remiss
- Remiss från Regeringskansliet
- Promemoria från Regeringskansliet, Ds 2015:22
Förslag till beslut

1. Remissvar godkänns och överlämnas till Regeringskansliet.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnd

Enligt föreliggande förslag.
Socialnämnds beslut

1. Remissvar godkänns och överlämnas till Regeringskansliet.
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2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Akt
Regeringskansliet/Socialdepartementet
Avdelningschef barn och unga

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/94

§ 108 Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
förtryck
Sammanfattning

Utvecklingsteamet vid socialförvaltningen har fått i uppdrag att
tillsammans med utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld
och förtryck. För att på bästa sätt möta och motverka hedersnormer
krävs fungerande samverkan mellan de förvaltningar som kommer i
kontakt med utsatta personer. Förvaltningarna behöver därmed ha en
gemensam bild av vad hedersproblematik innebär och hur arbetet
med denna typ av ärenden ska bedrivas. Handlingsplanen syftar till att
ge direkt stöd till personal som kommer i kontakt med ungdomar och
unga vuxna och lyfter även respektive förvaltnings ansvar gällande det
förebyggande arbetet mot våld och förtryck i hederns namn.
Underlag för beslut

- Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
Förslag till beslut

1. Socialnämnden antar handlingsplanen.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnd

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan eget ställningstagande till
socialnämnden.
Överläggningar i socialnämnd

Petri Salonen (C) yrkar följande:
1. Socialnämnden antar handlingsplanen.
2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att i samråd med
förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen vid behov uppdatera och utveckla
handlingsplanen.
3. Socialnämnden uppdrar socialförvaltningen att återrapportera kring
arbetet med handlingsplanen senast i mars månad 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Särskilda yttranden

Alexandra Anstrell (M), Birgitta Sandell (KD), Gustaf Klockhoff (FP)
anhåller om att lämna ett särskilt yttrande.
Socialnämnds beslut

1. Socialnämnden antar handlingsplanen.
2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att i samråd med
förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen vid behov uppdatera och utveckla
handlingsplanen.
3. Socialnämnden uppdrar socialförvaltningen att återrapportera kring
arbetet med handlingsplanen senast i mars månad 2016.&#8203;
4. Alexandra Anstrells (M), Birgitta Sandells (KD), Gustaf Klockhoffs
(FP) anhållan om att lämna ett särskilt yttrande godkänns. Bilaga
__________
Akt
Utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr SN 2015/89

§ 109 Brukarundersökning myndighet
Sammanfattning

Utvecklingsteamet vid socialförvaltningen har fått i uppdrag att
genomföra en brukarundersökning inom beställaravdelningarna under
perioden 16 mars – 2 april 2015. Totalt 264 personer svarade på
enkäten. Frågeenkäten utgår från kommunens fyra
kvalitetsindikatorer; bemötande, tillgänglighet, inflytande och
trygghet. Majoriteten av de svarande är genomgående nöjda.
Framförallt i frågor som rör bemötande. Förstagångsbesökarna och
kvinnorna är något mer nöjda än flergångsbesökarna och männen.
Hela 90 procent vill i framtiden kunna komma i kontakt med
socialtjänsten via andra kontaktvägar, i form av olika e-tjänster.
Underlag för beslut

- Vad tycker brukare om socialtjänsten? – en brukarundersökning
inom beställaravdelningarna
Förslag till beslut

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

Enligt föreliggande förslag.
Socialnämnds beslut

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Socialnämnd
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Dnr SN 2015/97

§ 110 Ändringar i socialnämndens
bidragsreglemente för föreningsbidrag till
handikappföreningar och sociala föreningar
Sammanfattning

Socialnämnden antog 2011 nytt bidragsreglemente.
Socialförvaltningen ser behov av ändringar i reglementet.
Förändringar är i huvudsak följande:
Ansökningstid och utbetalningstid för föreningsbidrag
Omdefiniering av bidragsformerna:
- medlemsbidrag och aktivitetsbidrag till handikappföreningar
- basbidrag och aktivitetsbidrag till sociala föreningar
Underlag för beslut

- Förvaltningens skrivelse - Ändringar i socialnämndens
bidragsreglemente för föreningsbidrag till handikappföreningar och
övriga föreningar
- Förslag: Socialnämndens bidragsreglemente för föreningsbidrag till
handikappföreningar och sociala föreningar.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden antar förändringarna i socialnämndens
bidragsreglemente för föreningsbidrag till handikappföreningar
och sociala föreningar.
2. Reglementet gäller från och med 2015-06-01 och tillämpas vid
fördelning av föreningsbidrag för 2016.
3. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna
att teckna samverkansavtal med sociala föreningar.
4. Socialnämnden ger förvaltningen att se över nyttjande av
föreningslokalen på Handenterminalen 4.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnd

Enligt föreliggande förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnds beslut

1. Socialnämnden antar förändringarna i socialnämndens
bidragsreglemente för föreningsbidrag till handikappföreningar
och sociala föreningar.
2. Reglementet gäller från och med 2015-06-01 och tillämpas vid
fördelning av föreningsbidrag för 2016.
3. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna
att teckna samverkansavtal med sociala föreningar.
4. Socialnämnden ger förvaltningen att se över nyttjande av
föreningslokalen på Handenterminalen 4.
__________
Akten
Webbredaktör
Föreningsbidragshandläggare
Alla föreningar som sökt bidrag 2015 samt inbjudan till
informationsdag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/36

§ 111 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
Beslut finns tillgängliga på kommunens hemsida
http://prot.haninge.se:85/ och hos alkoholhandläggaren på plan 3A i
kommunhuset.
Övrigt
Socialnämndens synpunkter på Brandbergens utvecklingsprogram
Organisationsförändring på socialförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnd

Enligt föreliggande förslag.
Socialnämnds beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr SN 2015/36

§ 112 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
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2015-05-11 § 123
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2015-05-11 § 125
Förslag till beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna
Arbetsutskottets förslag till socialnämnd

Enligt föreliggande förslag.
Socialnämnds beslut

1. Meddelandet läggs till handlingarna
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr SN 2015/36

§ 113 Information
Sammanfattning

Förvaltningschef informerar om arbetet med socialnämndens strategi
och budget arbetet inför 2016 samt strategi-dagen 2016-08-25 12:0017:00.
Maria Timonen Porshage informerar socialnämnden om LSS-insatsen
korttidstillsyn av barn och ungdomar över 12 år. Insatsen beslutas av
socialförvaltningen och utförs av kultur- och fritidsförvaltningen på
Jordbrogården. Socialnämnden informeras om kostnaderna för
verksamheten och jämför dessa med andra kommuners kostnader för
motsvarande insats. Skyddsombudet för fackförbundet Kommunal
anser att arbetsmiljön på Jordbrogården är undermålig utifrån
personalens arbetsmiljö. Detta i sin tur leder till sämre kvalitet på
insatsen. Skyddsombudet med stöd av 6 kap 6a § arbetsmiljölagen
kräver att arbetsgivare, kultur- och fritidsförvaltningen, att vidta
åtgärder.
Maria Timonen Porshage informerar socialnämnden om
personalbemanningen på avdelningen barn och unga samt hur
förvaltningen kommer att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnd

Enligt föreliggande förslag.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

