SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-03-22
Socialkontoret, kl.15.00-16.55

Plats och tid
Beslutande

Robin Gustavsson (kd) ordförande
Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande
Leif Jannerstig (s) 2:e vice ordförande
Anna Linell (m)
Göran Blomberg (m)
Sara Bruun (fp)
Christina Hofvander (s)
Anders Wallentheim (s) §§ 34-42, 44
Lena Nilsson (s)
Ulf Berggren (sd)

Tjänstgörande ersättare

Kristina Liljeström (kd)
Patric Troedsson (s) §§ 43, 45-48

Övriga närvarande

Ersättare

Ronnie Mattsson (c) §§ 34-40, 44
Martin Karlström (m)
Anita Johannesson (m)
Ann Jonsson (fv)
Patric Troedsson (s)
Annelie Cederberg (s) §§ 34-40, 42-48
Sven-Inge Persson (s)
Gunnel Bruhn (sd)

Tjänstemän

Bodil Sundlöf, förvaltningschef §§ 34-48
Göran Rignell, systemansvarig § 34
Ulla-Brita Wallenius, utredningssekreterare § 34
Merete Tillman, enhetschef § 35
Peter Hansson, enhetschef § 44
Freja Bergerfjäll, gruppchef § 44
Angela Samarzija, nämndsekreterare

Utses att justera

Christina Hofvander

Justeringens plats, tid

Socialkontoret 2011-03-24

Justerade paragrafer

§§ 34-48

Underskrifter Sekreterare

...................................................
Angela Samarzija

Ordförande

………………………………….
Robin Gustavsson

Justerare

....................................................................

Christina Hofvander
Justering

RG

CH

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-03-22
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdag

2011-03-22

Datum då anslaget
sätts upp

2011-03-25

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2011-04-18

Förvaringsplats
för protokollet

Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 HÄSSLEHOLM

Underskrift

…………………………………………………….
Angela Samarzija

Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2011……….

____________________________________________________________
_

Justering

RG

CH

Utdraget bestyrkes

2 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

3 (19)

Diarienummer

2011-03-22

§ 34

Information om AWA-inloggning
Beslut

Socialnämndens beslut:
Informationen läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Göran Rignell, systemansvarig informerar och visar socialnämndens ledamöter om hur
inloggning med AWA-konto går till. Ulla-Brita Wallenius, utredningssekreterare
informerar och visar bland annat de dokument som finns under socialförvaltningens
sida.
_____________________
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§ 35

Information om öppenvården på Lyktan
Beslut

Socialnämndens beslut:
Informationen läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Merete Tillman, enhetschef Vuxenenheten informerar socialnämndens ledamöter om
öppenvården på Lyktan.
_____________________
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§ 36

Plan för intern kontroll 2011
Beslut

Socialnämndens beslut:
Plan för intern kontroll 2011 antas.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt eget
verksamhetsområde samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Kontrollmomenten bör varieras från år till år om inga felaktigheter konstateras.
Nämndens interna kontrollplan ska omfatta perioden januari till december. Av planen
ska framgå vad som ska granskas under året, vem som är ansvarig för granskningen,
vilka regler och policys som berörs, kontrollmetod, frekvens samt vem informationen
ska rapporteras till. I planen anges också på vilka grunder kontrollmomentet valts ut,
med utgångspunkt i risk- och väsentlighetsanalys. Planen ska överlämnas till
kommunledningskontoret senast den 31 mars det år som planen omfattar.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-03-01 § 30 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Plan för intern kontroll 2011 antas.
_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 37

Slutrapport till Länsstyrelsen i Skåne län avseende
Familjefridsprojektet och Kvinnohusprojektet
Beslut

Socialnämndens beslut:
Slutrapport översänds till Länsstyrelsen i Skåne län.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen i Hässleholm beviljades för 2009 utvecklingsmedel med 1 100 000
kr till kommunalt kvinnofridsarbete samt 330 000 kr till Frida kvinnojour.
Måluppfyllelse, beskrivning av verksamheten samt ekonomisk redovisning ska
redovisas till Länsstyrelsen efter projekttidens slut. Två slutrapporter har upprättats
avseende tiden 091201-101130. En för det kommunala kvinnofridsarbetet
”Familjefridsprojektet” och en avseende Frida kvinnojours ”Kvinnohusprojekt”.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-03-01 § 31 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Slutrapport översänds till Länsstyrelsen i Skåne län.
_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 38

Uppsägning av avtal om tjänst som socialsekreterare på
beroendemottagningen i Kristianstad
Beslut

Socialnämndens beslut:
Avtalet om tjänst som socialsekreterare på Beroendemottagningen i Kristianstad sägs
upp.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden fattade mars 2009 beslut om att tillsammans med Kristianstad kommun
inrätta en tjänst som socialsekreterare med placering på beroendemottagningen i
Kristianstad. Hässleholms andel, utifrån befolkningsunderlag, omfattade 40%.
Tjänstens syfte var också att få till stånd en fungerande samverkan med kommunerna
och utgöra förbindelsen mellan mottagningen och kommunen.
Bedömningen från den kommunalt anställda socialsekreteraren är att det psykosociala
behandlingsarbetet kommit i skymundan på kliniken och att det inte funnits något
tydligt uppdrag för henne. De ansträngningar som kommunerna gjort för att förtydliga
uppdraget har inte fått genomslag och utvecklingsarbetet har inte prioriterats av
kliniken och arbetet har varit tungrott.
Vi kan konstatera att samverkan mellan Hässleholms och Kristianstads kommuner är
god och inspirerande men att vår samverkan med Region Skåne tyvärr haltar.
Sammanfattningsvis så kan man konstatera att den kommunalt anställda
socialsekreteraren har gjort ett mycket bra arbete, samverkan i individärende fungerar
bra och det har funnits en bra och enkel väg in i verksamheten. Det är dock svårt att
motivera att kommunerna ska betala denna tjänst då dessa arbetsuppgifter rimligen
åligger Region Skåne.
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Forts. § 38
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-03-16 § 35 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Avtalet om tjänst som socialsekreterare på Beroendemottagningen i Kristianstad sägs
upp.
_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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§ 39

Budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering
tillhandahålls enligt förslag till avtal med Örkelljunga kommun
Beslut

Socialnämndens beslut:
Godkänna att budgetrådgivarna, socialförvaltningen, Hässleholm tillhandahåller dessa
tjänster till Örkelljunga kommun från och med 2011-04-01.
Beskrivning av ärendet

Förfrågan från Örkelljunga kommun att deras budget- och skuldrådgivning utförs av
Hässleholms kommun.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-03-16 § 36 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Godkänna att budgetrådgivarna, socialförvaltningen, Hässleholm tillhandahåller dessa
tjänster till Örkelljunga kommun från och med 2011-04-01.
_____________________
Sänt till:
Eva-Lis Ekström
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§ 40

Utdelning ur Hässleholms kommuns sociala stiftelse
Beslut

Socialnämndens beslut:
Fondmedel under 2011 utdelas inte utan pengarna avsätts till nästkommande år.
Hemställa till kommunledningskontoret om permutation av fonden.
Beskrivning av ärendet

Utdelning av fondmedel görs av föregående års ränta. Under 2010 gjordes ingen
utdelning ur stiftelsen på grund av för liten avkastning från året innan. Dessa pengar
sparades och under 2011 finns det att utdela från 2009 års avkastning cirka 4 800
kronor och från 2010 års avkastning cirka 4 400 kronor det vill säga totalt cirka 9 000
kronor. Av denna summa ska kostnad för annons även tas. Med tanke på att det är
många sökanden så blir urvalet av vilka som ska erhålla fondmedel svårt. Det är därför
bättre att spara pengarna till nästkommande år för att kunna dela ut en större summa till
behövande personer.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-03-16 § 37 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Fondmedel under 2011 utdelas inte utan pengarna avsätts till nästkommande år.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda om permutation av stiftelsen kan ske.
_____________________
Sänt till:
Jennica Juhlin
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§ 41

Rapport till kommunfullmäktige för period 101001-101231
över icke verkställda gynnande beslut (6 kap 6 h § SoL)
Beslut

Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 101001-101231 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden fattade beslut 080826 § 105 att föreslagna rutiner för rapportering över
icke verkställda gynnande beslut (16 kap 6 h § SoL) till kommunfullmäktige och
revisorerna (16 kap 6 f § SoL) godkänns.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-03-16 § 38 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 101001-101231 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Angela Samarzija
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§ 42

Verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
Verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2010 godkänns.
Yrkande

Anna Linell (m) yrkar bifall till förslaget med följande skrivelse ”Vill rikta beröm till
Socialförvaltningens olika enheter och avdelningar för en oerhört välarbetad och
uttömmande verksamhetsberättelse. Bra inte minst för alla oss nya i nämnden, men
även för andra utanför verksamheten. Den skapar förståelse för vilket oerhört viktigt
arbete som läggs ner och ger samtidigt även bra indikatorer på vad som ska fokuseras
på framöver. Jag yrkar därmed bifall till beslutet”.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för 2010 för att redovisa för
socialnämnden vilken verksamhet som bedrivits under året.
En kortare redovisning av året som gått presenteras i kommunens årsredovisning.
Denna redovisning är betydligt mer detaljerad med en beskrivning av verksamheten, en
redovisning av året som gått 2010 och planer för verksamhetsåret 2011.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-03-16 § 39 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2010 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Bodil Sundlöf
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§ 43

Justering av schablonnivåer avseende godkända
hyreskostnader 2011
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förslaget till höjning av boendekostnader från och med 2011-03-01 antas.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningens skäliga boendekostnader har varit i kraft sedan 2009-05-19, då de
antogs av SN. Boendekostnaderna har varit oförändrade trots att det skett två höjningar
på marknaden dels 2010 och dels 2011. Under 2010 har uppräkning skett med 1.55%
och 2011 med 1.61%. Dessa summor har använts som bas vid beräkning av hyror.
Summorna har sedan avrundats uppåt för att skapa enkla och tydliga summor.
En revidering av bostadskostnaderna är nu nödvändig.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-03-16 § 40 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förslaget till höjning av boendekostnader från och med 2011-03-01 antas.
_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 44

Förlängd introduktion av flyktingar/och personer med
invandrarbakgrund som kommunen utbetalar
försörjningsstöd till
Beslut

Socialnämndens beslut:
Flyktinggruppen arbetar med kvarvarande personer som har schablonersättning från
staten samt även personer med invandrarbakgrund som ej fått fotfäste på
arbetsmarknaden.
Extra anställning av tre socialsekreterare, en barnintroduktionshandläggare samt en
gruppchef under perioden 2011-04-01—2013-12-31 medges.
Gruppchefen utnyttjas också flexibelt och förstärker arbetsledningsmässigt på enheten
för ekonomiskt bistånd.
Medel för tjänsterna tas från outnyttjade statsbidrag på balanskonto som förvaltningen
svarar för.
Yrkande

Lena Nilsson (s) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har fattat beslut att den förstärkta flyktingorganisationen är aktiv till
och med 2011-03-31, med de förstärkningstjänster som beviljats i tidigare beslut (tre
socialsekreterare, en gruppchef). Detta beroende på den nya reformen rörande
mottagning av flyktingar där ansvaret överflyttas till Arbetsförmedlingen (AF). Nya
flyktingar med en prestationsförmåga understigande 25% faller på kommunens lott att
utföra introduktion och annat rehabiliterande arbete. Det är ovisst hur stort detta antal
kommer att bli. Tillkommer också socialtjänstens arbete med det så kallade ”glappet”,
det vill säga när socialtjänsten går in och förskotterar medel till dess utbetalning av
etableringsersättning kan göras av Försäkringskassan (FK). Vidare tillkommer också
de som har rätt till etableringsersättning men har en prestationsförmåga under 100%
(ex. 75%, 50% eller 25%) att ha rätt att ansöka om kompletterande ekonomiskt bistånd
till sin försörjning.
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Forts. § 44
Generellt har reformens praktiska delar präglats av stora oklarheter och fortfarande är
det oklart hur en lokal överenskommelse (LÖK) kan se ut.
Frågan gäller nu om den förstärkta flyktingorganisationen ska förlängas ytterligare tid
eller avvecklas.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-03-16 § 41 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Flyktinggruppen arbetar med kvarvarande personer som har schablonersättning från
staten samt även personer med invandrarbakgrund som ej fått fotfäste på
arbetsmarknaden.
Extra anställning av tre socialsekreterare, en barnintroduktionshandläggare samt en
gruppchef under perioden 2011-04-01—2013-12-31 medges.
Gruppchefen utnyttjas också flexibelt och förstärker arbetsledningsmässigt på enheten
för ekonomiskt bistånd.
Medel för tjänsterna tas från outnyttjade statsbidrag på balanskonto som förvaltningen
svarar för.
_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 45

Revisionsrapport gällande granskning och tillsyn av placerade
barn och ungdomar
Beslut

Socialnämndens beslut:
Bifogad skrivelse sänds till revisionen och kommunfullmäktige som svar på
granskningen gällande placerade barn och ungdomar.
Beskrivning av ärendet

På uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer (Revisionsgrupp 3) har Ernst & Young
granskat hur socialnämnden följer upp de barn och ungdomar som placerats i
familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). De kommunala revisorerna har
utifrån granskningsrapporten ställt upp ett antal frågeställningar som man önskar
socialnämndens svar på.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-03-16 § 42 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Bifogad skrivelse sänds till revisionen och kommunfullmäktige som svar på
granskningen gällande placerade barn och ungdomar.
Skrivelsen kompletteras med redan vidtagna åtgärder.
_____________________
Sänt till:
Revisionen
Kommunfullmäktige
Marie Olsson Taxén
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§ 46

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Partyfabriken – Hässleholms Fjärrvärme
(Dnr:2011/476 702)
2. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Partyfabriken – Dahl Center
(Dnr:2011/477 702)
3. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Ignaberga Medborgarhus (Dnr:2011/670
702)
4. Redovisning av sjukfrånvaro, olycksfall och tillbud 2010 (Dnr:2011/595 700)
5. Protokollsutdrag KF § 3 110131, Avtal med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande barn (Dnr:2009/5355 700)
6. Protokollsutdrag KF § 5 110131, Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag
2010 (Dnr:2010/4249 700)
7. Utvärdering av samverkan kring Barnahusets verksamhet (Dnr:2011/262 751)
_____________________
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§ 47

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut

Socialnämndens beslut:
Rättelse i socialnämndens protokoll från den 22 februari 2011 § 21 under rubriken
proposition i meningen ”Följande röstar ja” ska Anna Linells (m) namn läggas till.
I övrigt godkänns redovisningen.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1. Socialnämndens protokoll, 2011-02-22
2. Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-01
3. Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-16
_____________________
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§ 48

Fråga
Lena Nilsson (s) ställer fråga om arbetet påbörjats kring mottagandet av
ensamkommande barn. Socialnämndens ordförande redogör för planeringen kring
mottagandet av ensamkommande barn.
_____________________
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