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§ 162 Val av justerare
Socialnämndens beslut

1. Alexandra Anstrell (M) utses att justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 163 Godkännande av dagordning
Socialnämndens beslut

1. Föreliggande dagordning godkänns.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Socialnämnd
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Dnr SN 2015/39

§ 164 Budget utfallsprognos per siste november
Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden januari–november är 715,5 mnkr mot
periodens budget på 704,7 mnkr, dvs. ett underskott på 10,8 mnkr
jämfört med periodiserad budget, vilket är en förbättring med 0,2
mnkr jämfört med föregående månad. Underskottet finns
huvudsakligen inom den sociala barnavården där det är svårt att hitta
placeringar för barn och unga, hög personalomsättning sedan våren
och högt antal inkomna ärenden. Periodens underskott beror också
på omstruktureringskostnader för egen regiverksamhet för LSSboenden samt lägre intäkter inom personlig assistans. Kostnader som
avser ensamkommande flyktingbarn täcks till fullo av statsbidrag.
Förvaltningens prognos är en budget i balans.
Underlag för beslut

- Ekonomiskt utfall per 30 november 2015.
Förslag till beslut

1. Socialnämnden lägger uppföljningen till handlingarna.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet lämnas till socialnämnden utan eget ställningstagande.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden lägger uppföljningen till handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2015/443

§ 165 Boendepaviljonger för ensamkommande
flyktingbarn
Sammanfattning

Antalet ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare
som kommer till Sverige och till Haninge har ökat. Haninge har under
2015 fram till 26 november tagit emot 124 ensamkommande barn och
ungdomar utöver det nuvarande avtalet om 35 asylplatser. Idag finns
234 barn och ungdomar med asylansökan eller permanent
uppehållstillstånd placerade på HVB-hem, familjehem eller jourhem.
Förvaltningen har åtta platser fördelade på två boenden som drivs i
egen regi, 21 platser fördelade på två boenden, Salus Care respektive
Attendo Muskösund, som drivs med entreprenadavtal samt ett avtal
med AB Vårljus om fem platser. Detta täcker i dagsläget inte det
behov som finns. Därför köper förvaltningen även platser med
individuella avtal för att täcka behovet av boenden.
Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till att uppföra
boendepaviljonger med totalt 32 platser på mark intill
Vendelsömalmsskolan (Söderby Huvudgård 4:314). Vid eventuellt
överklagande av bygglov kan paviljongerna behöva uppföras på
kommunens mark i Handen (Söderbymalm 3:466) då behovet av
dessa boenden är brådskande. Förvaltningen bedömer också att fler
boendepaviljonger för ensamkommande barn och ungdomar kommer
att behöva uppföras under nästa år.
Kostnaden för att uppföra dessa boendepaviljonger är 7,2 miljoner
kronor. Socialnämnden föreslås ansöka om dessa medel från
kommunstyrelsen. Hyreskostnaden beräknas till 11,5 miljoner kronor
på fem år. Denna finansieras av statsbidrag för mottagandet.
Förvaltningen avser driva verksamheten i egen regi.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse
- Tornbergets beslutsunderlag för boendepaviljong
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Förslag till beslut

1. Socialnämnden ansöker om 7,2 miljoner kronor från
kommunstyrelsens investeringsreserv för att uppföra
boendepaviljonger för ensamkommande barn och ungdomar.
2. Socialnämnden godkänner lokalernas utformning enligt ritning.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet lämnas till socialnämnden utan eget ställningstagande.
Överläggningar i socialnämnden

Eva Manners (SD) yrkar på återremiss.
Alexandra Anstrell (M) yrkar på återremiss. Bilaga
Birgitta Sandell (KD) anhåller om att lämna ett särskilt yttrande.
Bilaga
Sahir Drammeh (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Petri Salonen (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ann-Christine Erlandsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att
majoriteten vill att ärendet avgörs idag.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är det
föreliggande förslaget.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden ansöker om 7,2 miljoner kronor från
kommunstyrelsens investeringsreserv för att uppföra
boendepaviljonger för ensamkommande barn och ungdomar.
2. Socialnämnden godkänner lokalernas utformning enligt ritning.
3. Birgitta Sandells (KD) anhållan om att lämna ett särskilt yttrande
godkänns.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer

Alexandra Anstrell (M), Ali Reunanen (M), Eva Manners
(SD) reserverar mot beslutet.
__________
Expedieras:
Akt
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Socialnämnd
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Dnr SN 2015/463

§ 166 Avtal med AB Vårljus om boende för
ensamkommande barn och ungdomar
Sammanfattning

Antalet ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare
som kommer till Sverige och till Haninge har ökat. Haninge har under
2015 fram till 26 november tagit emot 124 ensamkommande barn och
ungdomar utöver det nuvarande avtalet om 35 asylplatser. Idag finns
234 barn och ungdomar med asylansökan eller permanent
uppehållstillstånd placerade på HVB-hem, familjehem eller jourhem.
Förvaltningen har åtta platser fördelade på två boenden som drivs i
egen regi, 21 platser fördelade på två boenden, Salus Care respektive
Attendo Muskösund, som drivs med entreprenadavtal samt ett avtal
med AB Vårljus om fem platser. Detta täcker i dagsläget inte det
behov som finns. Därför köper förvaltningen även platser med
individuella avtal för att täcka behovet av boenden. Förvaltningen
föreslår att avtal tecknas med AB Vårljus om boende inom
kommunen med 11 platser för ensamkommande barn och ungdomar.
AB Vårljus ägs av de 25 kranskommunerna i Stockholms län.
Driftstart blir preliminärt under april 2016 och avtalet gäller tre år
framåt. Kostnaden för boendeplatserna finansieras av statsbidrag för
mottagandet. Att ha boenden inom kommunen underlättar
socialsekreterarnas uppföljning av placeringarna. Kostnader för
boendeplatser blir också förutsägbara till skillnad från om platser
måste köpas individuellt hos enskilda vårdgivare.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse
- Avtalsvillkor, boende för ensamkommande barn och unga
Förslag till beslut

1. Socialnämnden tecknar avtal med AB Vårljus om boende för
ensamkommande barn och ungdomar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet lämnas till socialnämnden utan eget ställningstagande.
Anmälan om jäv

Alexandra Anstrell (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden tecknar avtal med AB Vårljus om boende för
ensamkommande barn och ungdomar.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ
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Dnr SN 2015/464

§ 167 Hem för vård och boende för
ensamkommande barn och ungdomar
Sammanfattning

Antalet ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare
som kommer till Sverige och till Haninge har ökat. Med anledning av
detta har förvaltningen sett över möjligheterna att utöka antalet
platser i egen regi. Ett boende med tio platser för ensamkommande
barn och ungdomar kan öppnas i januari 2016. Boendet är placerat i
bottenvåningen på ett hyreshus på Moränvägen 106 i Jordbro och
kommer att vara bemannat dygnet runt. Lokalen hyrs av Haninge
bostäder för 0,5 miljoner kronor per år. Hyran är under förhandling.
Bemanning och drift finansieras av statsbidrag för mottagandet.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Stödboende för ensamkommande barn
- Ritning Moränvägen 106
Förslag till beslut

1. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att i samverkan med
kommunens lokalförsörjningsenhet teckna avtal med
Haningebostäder om lokal för boende i lägenhet på Moränvägen
106 i Jordbro.
2. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att i samverkan med
kommunens lokalförsörjningsenhet förhandla om hyra för lokal
för boende i lägenhet på Moränvägen 106 i Jordbro.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ärendet lämnas till socialnämnden utan eget ställningstagande.
Överläggningar i socialnämnden

Petri Salonen (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Sahir Drammeh (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ann-Christine Erlandsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Alexandra Anstrell (M) anhåller om att lämna ett särskilt yttrande.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att i samverkan med
kommunens lokalförsörjningsenhet teckna avtal med
Haningebostäder om lokal för boende i lägenhet på Moränvägen
106 i Jordbro.
2. Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att i samverkan med
kommunens lokalförsörjningsenhet förhandla om hyra för lokal
för boende i lägenhet på Moränvägen 106 i Jordbro.
3. Alexandra Anstrell (M) anhållan om att lämna ett särskilt yttrande
godkänns.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Förvaltningschef
För kännedom: Kommunstyrelseförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Dnr SN 2015/204

§ 168 Kommunfullmäktiges uppdrag till
socialnämnden att förbättra och utveckla
kommunens flyktingmottagande
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 13 april 2015 § 86 att teckna en
överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om att ta emot
98 nyanlända flyktingar per år.
Kommunfullmäktige gav även socialnämnden i uppdrag att i samråd
med berörda nämnder utreda hur kommunens mottagande av
nyanlända kan förbättras och utvecklas.
En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar har
under hösten tillsammans skaffat sig en bild av nuläget då det gäller
mottagning av nyanlända flyktingar. En beskrivning av nuvarande
arbetssätt kring flyktingmottagande ges och följs av förslag till
förbättringspunkter och utvecklingsområden att se över.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – förbättra och utveckla flyktingmottagande i
Haninge kommun
Förslag till beslut

1. Socialnämnden antar planen för att förbättra och utveckla
kommunens flyktingmottagande.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Ärendet lämnas till socialnämnden utan eget ställningstagande.
Överläggningar i socialnämnden

Alexandra Anstrell (M) och Birgitta Sandell (KD) yrkar på återremiss
av ärendet. Bil)ga
Petri Salonen (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Sahir Drammeh (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ann-Christine Erlandsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

17 (34)

Sammanträdesdatum

2015-12-15

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att
majoriteten vill att ärendet avgörs idag.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och det är det
föreliggande förslaget.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden antar planen för att förbättra och utveckla
kommunens flyktingmottagande.
Reservationer

Alexandra Anstrell (M), Ali Reunanen (M), Eva Manners (SD) och
Birgitta Sandell (KD) reserverar mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelsen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd
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Dnr SN 2015/315

§ 169 Svar på remiss - Motion från Alexandra
Anstrell (M) om stora behovet av fler
familjehem
Sammanfattning

Socialnämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på en motion
från Alexandra Anstrell (M) om behovet av fler familjehem. I
Haninge såväl som i hela landet råder det brist på familjehem och
kontaktfamiljer för att kunna möte de behov som finns. Moderaterna
föreslår därför att ge socialförvaltningen i uppdrag att samarbeta med
utbildningsförvaltningen för att genom utbildningsförvaltningens
kanaler till föräldrar arbeta proaktivt med att rekrytera fler familjehem
och kontaktfamiljer. Socialförvaltningen anser att förslaget är bra och
viktigt men ett sådant samarbete med utbildningsförvaltningen är
redan inlett. En strategi för hur man ska nå blivande kontaktfamiljer
och familjehem har utarbetats och socialförvaltningen har tagit fram
en kommunikationsplan över de kanaler inom
utbildningsförvaltningen som socialförvaltningen kan använda sig av
för att nå ut på bästa sätt. En strategi för samverkan med andra
aktörer så som olika arbetsgrupper, kultur- och fritid, församlingar
etc. håller också på att tas fram för att nå blivande kontaktfamiljer och
familjehem.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Svar på remiss – Motion om stora behovet av fler
familjehem
- Motion om stora behovet av fler familjehem, inkommen 2015-02-27
från Alexandra Anstrell (M) i Haninge
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens svar.
2. Socialnämnden lämnar svaret till kommunfullmäktige.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

19 (34)

Sammanträdesdatum

2015-12-15

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens svar.
2. Socialnämnden lämnar svaret till kommunfullmäktige.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/109

§ 170 Svar på remiss – motion från Alexandra
Anstrell (M) om att informera bättre om hjälp
till utsatta
Sammanfattning

Alexandra Anstrell (M) har inkommit med motionen ”Motion om att
informera bättre om hjälp till utsatta”. I motionen lyfts att
kommunens hemsida ger bra information om var man kan få hjälp
och stöd om man utsätts för våld eller förtyck. Samtidigt är det
kanske inte alla som navigerar sig runt på denna hemsida när ett akut
behov av hjälp uppstår. Förvaltningen anser i likhet med motionären
att kommunens hemsida ger bra information om var man kan få hjälp
och stöd om man utsätts för våld eller förtryck. Förvaltningen ställer
sig positiv till att kommunens Facebook-sida används till att tipsa om
den information som redan finns, till exempel om sidan Trygga
Haninge. För att nå ut på ytterligare sätt har organisationerna Haninge
kvinnojour och Origo som uppdrag från förvaltningen att sprida
information. Detta framgår av förvaltningens avtal med dessa
organisationer. Förvaltningen ser mot bakgrund av detta inte behovet
av att i nuläget arbeta fram en strategisk plan för spridning av viktig
information till utsatta, utan hänvisar till de kanaler som redan
används idag.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Svar på remiss - Motion från Alexandra Anstrell
(M) om att informera bättre om hjälp till utsatta
- Motion från Alexandra Anstrell (M) om att informera bättre om
hjälp till utsatta
Förslag till beslut

1.

Socialnämnden godkänner förvaltningens svar.

2.

Socialnämnden lämnar svaret till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp
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Socialnämnd

Protokoll
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Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden godkänner förvaltningens svar.

2.

Socialnämnden lämnar svaret till kommunfullmäktige.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunfullmäktige
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/135

§ 171 Svar på remiss – Motion från Alexandra
Anstrell (M) om att förbättra
socialsekreterares arbetssituation och att öka
attraktiviteten som arbetsgivare
Sammanfattning

Alexandra Anstrell (M) har inkommit med en motion som belyser
oron över bristen på socialsekreterare och de stora problemen kring
svårigheterna att nyrekrytera personal. Motionären menar att
kommunledningen måste agera i denna fråga om Haninge ska kunna
bibehålla kompetent personal och vara en attraktiv arbetsgivare.
Socialförvaltningen behöver därför tillsammans med
personalavdelningen arbeta fram en strategi och handlingsplan för att
säkerställa kompetensförsörjningen. Förvaltningen har liksom
motionären uppmärksammat problematiken och har därför nyligen
tagit fram en handlingsplan tillsammans med personalavdelningen.
Handlingsplanen innehåller bland annat förenklingar i arbetet mellan
beställare och utförare samt ett uppdrag kring att se över
möjligheterna för ökat administrativt stöd.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Svar på remiss - Motion från Alexandra Anstrell
(M) om att förbättra socialsekreterares arbetssituation och att öka
attraktiviteten som arbetsgivare
- Motion från Alexandra Anstrell (M) om att förbättra
socialsekreterares arbetssituation och att öka attraktiviteten som
arbetsgivare
Förslag till beslut

1.

Socialnämnden godkänner förvaltningens svar.

2.

Socialnämnden lämnar svaret till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden godkänner förvaltningens svar.

2.

Socialnämnden lämnar svaret till kommunfullmäktige.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunfullmäktige
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/130

§ 172 Svar på remiss - Motion från Mattias
Bernhardsson (RS) Åtgärder för att motverka
mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns
namn
Sammanfattning

Mattias Bernhardsson (RS) har inkommit med motionen ”Åtgärder
för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns
namn”. I motionen belyses problematiken kring våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck, samt vilka former av stöd och
skydd de som utsätts kan tänkas ha ett behov av. Motionären yrkar att
kommunfullmäktige ska besluta kring 19 att-satser som berör åtgärder
för att motverka dessa former av våld. Förvaltningen bedömer att 13
av dessa att-satser berör socialnämndens an-svarsområden och har
därmed besvarat dessa.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Svar på remiss - Åtgärder för att motverka mäns
våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn (RS)
- Motion - Åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och
förtryck i hederns namn (RS)
Förslag till beslut

1.

Socialnämnden godkänner förvaltningens svar.

2.

Socialnämnden lämnar svaret till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Socialnämndens beslut

1.

Socialnämnden godkänner förvaltningens svar.

2.

Socialnämnden lämnar svaret till kommunfullmäktige.

__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunfullmäktige
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/319

§ 173 Uppföljning av UngBo
Sammanfattning

Utvecklingsteamet vid socialförvaltningen har fått i uppdrag att följa
upp verksamheten UngBo, ett ungdomsboende med huvudsyfte att
ge ungdomar stöd i att klara ett självständigt liv som unga vuxna.
Uppföljningen synliggör att en stor andel ungdomar visar en hög grad
av självständighet från socialtjänsten efter utflytt från UngBo.
Verksamheten är troligen värdefull för många ungdomar och bidrar
till ökad självständighet. Samtidigt är det många ungdomar som
avbryter insatsen i förtid på grund av misskötsel. UngBo och
beställaren behöver därför gemensamt verka för att färre ungdomar
ska avbryta insatsen och en viktig del i detta är att tidigt identifiera de
ungdomar som har högre risk för misskötsel. Man bör också
tillsammans reflektera kring hur man kan skapa en beredskap för och
kunna hantera att en ungdom genomgår en svacka och inte följer de
uppsatta reglerna.
Underlag för beslut

- Uppföljning av UngBo
Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen.
__________
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/323

§ 174 Översyn delegeringar av hälso- och
sjukvårdsansvaret
Sammanfattning

Ärendet är framtaget av äldreförvaltningens utredare, på uppdrag av
äldrenämnden, och socialförvaltningen har fått ta del av den som i ett
led i den gemensamma utredningen hemtjänst under 65 år.
Socialförvaltningen beviljar idag insatser enligt SoL i ordinärt boende,
dock i en mindre utsträckning, och behöver ta ställning till frågan
utifrån samma grunder som framkommer i översynen. Översynen
gäller insatser som hälso-och sjukvårdspersonal inom Stockholms läns
landsting (SLL) delegerar till personal inom kommunal hemtjänst och
hos externa hemtjänstutförare.
Socialnämnden föreslås besluta att den kommunala hemtjänsten och
de avtalsbundna externa hemtjänstutförarna från och med 2016-01-01
ska begära ersättning för att utföra delegerade hälso-och
sjukvårdsuppgifter på uppdrag från verksamheter som drivs av eller
på uppdrag av SLL. Om SLL inte tillmötesgår önskemålet om
ersättning föreslår förvaltningen att allt utförande av delegerade hälsooch sjukvårdsuppgifter på uppdrag av SLL och dess utförare upphör
2016-01-01.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Översyn delegeringar av hälso- och
sjukvårdsuppgifter inom ordinärt boende SN dnr 2015/323
- Äldreförvaltningens tjänsteskrivelse

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner översynen av delegeringar av hälsosjukvårdsuppgifter.
2. Socialnämnden godkänner att den kommunala hemtjänsten och de
avtalsbundna externa hemtjänstutförarna begär ersättning för att
utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från
verksamheter som drivs av eller på uppdrag av SLL.
3. Beslutet i punkt 2 gäller från och med 2016-01-01.
4. Äldreförvaltningen ges i uppdrag att inleda förhandlingar med SLL.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner översynen av delegeringar av hälsosjukvårdsuppgifter.
2. Socialnämnden godkänner att den kommunala hemtjänsten och de
avtalsbundna externa hemtjänstutförarna begär ersättning för att
utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från
verksamheter som drivs av eller på uppdrag av SLL.
3. Beslutet i punkt 2 gäller från och med 2016-01-01.
4. Äldreförvaltningen ges i uppdrag att inleda förhandlingar med SLL.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/439

§ 175 Resursfördelningssystem hemtjänst inom
socialförvaltningen
Sammanfattning

Under 2015 genomförde socialförvaltningen och äldreförvaltningen
en gemensam utredning kring övertagandet av hemtjänst enligt
socialtjänstlagen för personer under 65 år. I denna utredning
framkom att förvaltningarna har bedömt behovet av insatser inom
hemtjänst på olika sätt. Äldreförvaltningens bedömningar bygger på
att omfattningen av en insats beräknas utifrån en så kallad
schablontid. Detta är ett system som säkerställer en likartad
tidsberäkning för så väl brukare som för utförare. För att
socialförvaltningen och äldreförvaltningen ska kunna göra likartade
bedömningar finns ett behov av ett samstämmigt
resursfördelningssystem. Förvaltningen föreslår att nämnden antar ett
resursfördelningssystem motsvarande äldreförvaltningens att gälla
även för socialförvaltningen.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Resursfördelningssystem hemtjänst
Förslag till beslut

1. Socialnämnden antar föreslaget resursfördelningssystem för
hemtjänst.
2. Det nya systemet gäller från och med 2016-01-01.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att se över riktlinjerna för
handläggning av hemtjänst.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden antar föreslaget resursfördelningssystem för
hemtjänst.
2. Det nya systemet gäller från och med 2016-01-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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3. Förvaltningen ges i uppdrag att se över riktlinjerna för
handläggning av hemtjänst.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Förvaltningschef
För kännedom: Systemförvaltare, Äldreförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll

31 (34)

Sammanträdesdatum

2015-12-15

Dnr SN 2015/36

§ 176 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Förslag till beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Enligt förslag.
Socialnämndens beslut

1. Anmälan läggs till handlingarna.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/36

§ 177 Information
Sammanfattning

Förvaltningschef informerar på socialnämnden om
- Införande om verksamhetssystemet Combine inom HSL och
socialpsykiatri. Socialförvaltningen pausar införandet och begär en
utvärdering av systemet.
- Socialförvaltningen ber om att ärendet om val av utförare för
korttidstillsyn tas upp på socialnämnden i mars månad.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden tar emot informationen och lägger den till
handlingarna.
2. Ärendet om valet av utförare för korttidstillsyn tas upp på
socialnämnden i mars månad.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Socialnämnd

Protokoll
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Dnr SN 2015/35

§ 178 Nedläggning av utredning gällande faderskap
*** Sekretessbelagt enligt OSL 26 kap 1 §§ ***

Justerare

Utdragsbestyrkande

