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§ 127

Revidering av interna rutiner enligt lex Sarah, 14 kap 2-7 §§
SoL samt tillägg i delegationsordningen
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förslag till interna rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och
undanröja och anmäla missförhållanden och påtagliga risker för missförhållande ska
fullgöras antas.
Tillägg i delegationsförteckning med anledning av nya bestämmelser i lex Sarah
godkänns.
Beskrivning av ärendet

Den 1 juli trädde nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, i
kraft.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-11-01 § 147 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förslag till interna rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och
undanröja och anmäla missförhållanden och påtagliga risker för missförhållande ska
fullgöras antas.
Tillägg i delegationsförteckning med anledning av nya bestämmelser i lex Sarah
godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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2011-12-20
2011/4224 042

§ 128

Månadsuppföljning för Socialnämndens verksamhet per 201109-30 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2011-09-30 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I budget 2011 är det beslutat ”att alla nämnder ska göra personal- och ekonomisk
uppföljning av sin verksamhet enligt av kommunstyrelsen (KS) fastställd tidplan samt
omedelbart till KS anmäla överskridanden och redovisa åtgärder för att hålla tilldelad
budgetram”. Dessutom har särskilt uppdrag getts till bland annat socialnämnden att
”månadsvis till kommunstyrelsen redovisa en ekonomisk uppföljning av sin
verksamhet samt, vid behov, redovisa de åtgärder nämnden ämnar vidta för att hålla
sina ekonomiska ramar”. Månadsuppföljningar ska lämnas för mars, april, maj,
september och oktober. En fördjupad personaluppföljning ska göras två gånger per år
med bryttidpunkt per 30 april och 30 september. Kommunens delårsrapport ska
omfatta perioden januari till augusti. Uppföljningarna ska lämnas enligt fastställda
tidpunkter eller, vid behov, annan tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-11-01 § 148 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Månadsuppföljning per 2011-09-30 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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§ 129

Månadsuppföljning för Socialnämndens verksamhet per 201110-31 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2011-10-31 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I budget 2011 är det beslutat ”att alla nämnder ska göra personal- och ekonomisk
uppföljning av sin verksamhet enligt av kommunstyrelsen (KS) fastställd tidplan samt
omedelbart till KS anmäla överskridanden och redovisa åtgärder för att hålla tilldelad
budgetram”. Dessutom har särskilt uppdrag getts till bland annat socialnämnden att
”månadsvis till kommunstyrelsen redovisa en ekonomisk uppföljning av sin
verksamhet samt, vid behov, redovisa de åtgärder nämnden ämnar vidta för att hålla
sina ekonomiska ramar”. Månadsuppföljningar ska lämnas för mars, april, maj,
september och oktober. En fördjupad personaluppföljning ska göras två gånger per år
med bryttidpunkt per 30 april och 30 september. Kommunens delårsrapport ska
omfatta perioden januari till augusti. Uppföljningarna ska lämnas enligt fastställda
tidpunkter eller, vid behov, annan tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-11-29 § 159 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Månadsuppföljning per 2011-10-31 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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§ 130

Regeringsbeslut om ny riksnorm och nytt prisbasbelopp för
2012
Beslut

Socialnämndens beslut:
Regeringens beslut om riksnorm och prisbasbelopp för 2012 ska följas av
socialförvaltningens enheter och utgöra underlag för nödvändiga beräkningar om
bistånd, arvode och ersättningar.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Prisbasbeloppet ligger till grund för delegation och beräkningar om olika bistånd och
ersättningar enligt enheternas riktlinjer till exempel omkostnadsersättningar, arvoden,
bistånd till kostnader i samband med placeringar och bistånd till enskilds livsföring i
övrigt. Prisbasbeloppet för 2012 är 44 000 kr (2011:42 800 kr).
Riksnormen beslutas av regeringen årligen och ligger till grund för den ekonomiska
beräkningen av försörjningsstödet.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-11-15 § 155 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Regeringens beslut om riksnorm och prisbasbelopp för 2012 ska följas av
socialförvaltningens enheter och utgöra underlag för nödvändiga beräkningar om
bistånd, arvode och ersättningar.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 131

Policy och rutiner för synpunktshantering
Beslut

Socialnämndens beslut:
Reviderad policy och reviderade rutiner för synpunktshantering antas.
Beskrivning av ärendet

Nytt system för hantering av synpunkter har införts och nuvarande rutiner har inte
reviderats sedan de antogs 2007.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-11-15 § 156 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Reviderad policy och reviderade rutiner för synpunktshantering antas.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 132

Beslut om uppstartande av Maria Öppenvård samt inrättande
av tjänster
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden startar tillsammans med Region Skåne Maria Öppenvård under en
period av tre år. Verksamheten finansieras till fullo av medel från
Samordningsförbundet Skåne Nordost.
Socialnämnden inrättar tidsbegränsande tjänster som socionom 1,0 samt som
behandlare 0,5 under projekttiden tre år.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har beviljats medel från Samordningsförbundet Nordöstra Skåne för att
bedriva öppenvård för missbrukande ungdomar under tre års tid. Med anledning härav
föreslås Socialnämnden fatta beslut om att starta Maria Öppenvård och inrätta tjänster.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-11-29 § 160 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden startar tillsammans med Region Skåne Maria Öppenvård under en
period av tre år. Verksamheten finansieras till fullo av medel från
Samordningsförbundet Skåne Nordost.
Socialnämnden inrättar tidsbegränsande tjänster som socionom 1,0 samt som
behandlare 0,5 under projekttiden tre år.

_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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§ 133

Lokalbehov Familjens Hus
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen låter undersöka möjligheten hitta en
större lokal till Familjens Hus.
Beskrivning av ärendet

Familjens Hus startade i februari 2006. Sedan dess har verksamheten utvecklats och
utökats och det finns sedan en tid tillbaka ett stort behov av större lokaler. Behovet
beror bland annat på regionens beslut om hälsoval, vilket innebär att vem som helst
kan vända sig till mödra- och barnhälsovården på Familjens Hus. Behovet beror även
på att kommunens öppna förskola får allt fler besökare samt att många söker stöd hos
den sociala rådgivaren på Familjens Hus. Det finns idag ingen möjlighet att utöka
verksamheten i befintliga lokaler. Om verksamheten är kvar i nuvarande lokaler finns
risken att vissa besökare, av säkerhetsskäl, måste avvisas, till exempel från öppna
förskolan.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-11-29 § 161 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen låter undersöka möjligheten hitta en
större lokal till Familjens Hus.

_____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Lisskulla Söderström
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§ 134

Sammanträdesplan 2012
Beslut

Socialnämndens beslut:
Föreslagen sammanträdesplan för 2012 antas med ändringen att socialnämnden har
möte den 15 maj 2012 istället för den 29 maj 2012.
Yrkande

Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Leif Jannerstig yrkar att socialnämnden har ett möte i april 2012.
Göran Blomberg (m) yrkar att socialnämnden har möte den 15 maj istället för den 29
maj. Sara Bruun (fp) och Anna Linell (m) instämmer.
Omröstning

Ordförande ställer proposition dels på Leif Jannerstigs (s) yrkande, arbetsutskottets
förslag och Göran Blombergs (m) yrkande och finner Göran Blombergs (m) yrkande
bifallet.
Beskrivning av ärendet

Nya sammanträdestider måste fastställas varje år.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-11-29 § 162 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Sammanträdesplan för 2012 antas.

_____________________
Sänt till:
Angela Samarzija
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§ 135

Rapport till kommunfullmäktige för period 110701-110930
över icke verkställda gynnande beslut
Beslut

Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 110701-110930 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 2011-11-29 § 163 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 110701-110930 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Angela Samarzija
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§ 136

Ny överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny
överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
Överenskommelsen innebär att Hässleholms kommun åtar sig att tillhandahålla
maximalt fem lägenheter per år för flyktingar och andra skyddsbehövande som anvisas
kommunplats genom Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets försorg.
Ulf Berggren (sd) deltar ej i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att förhandla fram nya överenskommelser om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande med kommunerna.
Länsstyrelsens representanter i Skåne län har besökt kommunledningen och
socialförvaltningen för att diskutera innehållet i en ny överenskommelse om
mottagande av flyktingar. I diskussionerna har kommunjuristen deltagit. Förslag
lämnas här att godkänna bifogat förslag till ny överenskommelse om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-11-29 § 164 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny
överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
Överenskommelsen innebär att Hässleholms kommun åtar sig att tillhandahålla
maximalt fem lägenheter per år för flyktingar och andra skyddsbehövande som anvisas
kommunplats genom Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets försorg.
_____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Bodil Sundlöf
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§ 137

Fortsatt deltagande i samarbetet med Barnahus i Nordöstra
Skåne
Beslut

Socialnämndens beslut:
Fortsätta delta i samarbetet i Nordöstra Skåne kring gemensamt Barnahus.
Förvaltningen ges i uppdrag att förhandla om avtal med Kristianstad kommun.
Socialnämndens ordförande får delegation att fatta beslut i ärendet.
Yrkande

Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. I detta instämmer
Anders Wallentheim (s).
Beskrivning av ärendet

Barnahus i Nordöstra Skåne startade 2009 i samverkan mellan kommunerna,
polismyndigheten, Åklagarkammaren, Barnkliniken och Barn och Ungdomspsykiatrin
(Region Skåne). Man ingick ett 3-års avtal till och med 2011. Syftet med Barnahus är
att barn som blivit utsatta för övergrepp inte ska behöva åka runt utan de ska kunna
komma till ett ställe och där träffa de berörda myndigheterna. Myndigheterna ska
samarbeta kring barnet för att ge stöd och göra sina respektive utredningar. På
Barnahuset finns en samordnare anställd som håller i möten, kontakter, har
specialkompetens och samordnar verksamheten. Samarbetet i Barnahus fungerar bra
och ger socialsekreteraren stöd i det svåra arbetet som utredning och stöd till barn som
varit utsatta för övergrepp innebär. Hässleholm har varit en av de kommuner som haft
flest barn aktuella för samråd på Barnahus, vilket framgår av den nyligen genomförda
utvärderingen av verksamheten. Kostnaden för verksamheten beräknas för
Hässleholms del uppgå till cirka 250 000 kr under 2012.
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Forts. § 137
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-12-13 § 167 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Fortsätta delta i samarbetet i Nordöstra Skåne kring gemensamt Barnahus.
Förvaltningen ges i uppdrag att förhandla om avtal med Kristianstad kommun.
Socialnämndens ordförande får delegation att fatta beslut i ärendet.
Yrkande

Sven-Erik Andersson (c) yrkar att socialnämndens ordförande får delegation att
fatta beslut i ärendet.

_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§ 138

Svar på tillsynsbeslut av Ungdomsboendet HVB enligt 13
kap 1 § SoL
Beslut

Socialnämndens beslut:
Svaret godkänns och skickas till Socialstyrelsen i Malmö.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Socialstyrelsen ansvarar för tillsyn av hem för vård och boende (HVB). Den 31 maj
genomförde Socialstyrelsen en inspektion på Ungdomsboendet HVB varpå en rapport
skickades till Ungdomsboendet för faktagranskning. Den 4 oktober 2011 träffades
representanter för Socialstyrelsen och socialnämnden för ett uppföljningsmöte kring
tillsynen. Socialstyrelsens beslut kring tillsynen inkom den 26 oktober 2011.
Socialstyrelsen beslutar att socialnämnden ska vidta åtgärder på sex punkter som
framgår av svaret och bifogat tillsynsbeslut.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-13 § 168 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Svaret godkänns och skickas till Socialstyrelsen i Malmö.

_____________________
Sänt till:
Socialstyrelsen
Martin Göransson
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§ 139

Slutrapport till Länsstyrelsen i Skåne Län
Beslut

Socialnämndens beslut:
Slutrapport angående utvecklingsmedel för projekttiden 100701-110630 översänds
avseende Kvinnohusprojektet, Brottsofferjouren och Familjefridsprojektet till
Länsstyrelsen i Skåne Län.
Beskrivning av ärendet

Regeringen avsatte 2010 utvecklingsmedel som är avsedda att förstärka och utveckla
kvinnojoursverksamheter i såväl kommunal som ideell drift. Hässleholms kommun
beviljades utvecklingsmedel till Kvinnohusprojektet med 245 000 kr,
Brottsofferjouren med 200 000 kr och Familjefridsprojektet med 984 000 kr för
projekttiden 100701-110630.
Måluppfyllelse, beskrivning av verksamheten samt ekonomisk redovisning ska
redovisas till Länsstyrelsen efter projekttidens slut. Tre slutrapporter har upprättats,
avseende Familjefridsprojektet, Frida kvinnojours ”Kvinnohusprojekt” samt
Brottsofferjouren.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-13 § 169 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Slutrapport angående utvecklingsmedel för projekttiden 100701-110630 översänds
avseende Kvinnohusprojektet, Brottsofferjouren och Familjefridsprojektet till
Länsstyrelsen i Skåne Län.

_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 140

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2011 med
tillhörande handlingsplan
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisad uppföljning med tillhörande handlingsplan godkänns och den överlämnas
som sin till kommunledningen.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har genomfört uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
för 2011 i den förvaltningscentrala samverkansgruppen och tagit fram en
handlingsplan utifrån vad som observerats vid uppföljningen.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-13 § 170 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Redovisad uppföljning med tillhörande handlingsplan godkänns och den överlämnas
som sin till kommunledningen.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 141

System för belöning av inkomna förslag och utdelning av
kvalitetspris
Beslut

Socialnämndens beslut:
System för belöning av inkomna förslag och utdelning av ett årligt kvalitetspris för
arbetslag införs från och med 2012-01-01.
Yrkande

Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Att arbeta med ständiga förbättringar och inkomna förslag är en strategisk
ledningsfråga för att utveckla och förbättra en organisationskvalitet. Ett system för att
välja ut och belöna en del av förslagen som inkommit bör finnas. Det bör också finnas
ett system för att årligen belöna bra utvecklingsarbete på gruppnivå. Förslag på
belöningssystem lämnas här.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-13 § 171 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
System för belöning av inkomna förslag och utdelning av ett årligt kvalitetspris för
arbetslag införs från och med 2012-01-01.

_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
Bodil Sundlöf
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§ 142

Ersättare för Anna Linell (m) i socialnämndens arbetsutskott
Beslut

Socialnämndens beslut:
Göran Blomberg (m) går in som ersättare i socialnämndens arbetsutskott för period
120201-120430.
Beskrivning av ärendet

Anna Linell (m) har begärt tjänstledigt för period 120201-120430. Anna Linell är
ersättare för Sven-Erik Andersson (c) i socialnämndens arbetsutskott. Förslag läggs att
Göran Blomberg går in som ersättare för den aktuella perioden.

_____________________
Sänt till:
Bodil Sundlöf
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§ 143

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Perrong 23 (Dnr:2011/3685 702)
2. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Perrong 23 (Dnr:2011/3686 702)
3. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Folkparken i Bjärnum (Dnr:2011/4083
702)
4. Uppföljning av verksamhetens första år Barnahus Nordöstra Skåne (Dnr:2011/4468
751)
5. Ordförandebeslut, Tillägg till delegationsförteckning med anledning av nyöppnat
HVB för ensamkommande barn (Dnr:2011/4467 700)
6. Statistik ekonomiskt bistånd antal ärende 2010 och 2011 (Dnr:2011/4604 754)
7. Rapport: Sociala insatser på en familjecentral – en utvärdering av Vibeke Bing
(Dnr:2011/4650 700)
8. Minnesanteckningar från Brå-möte 2011-11-04 för kännedom (Dnr:2011/4853
701)
9. Handlingsplan, socialförvaltningen 2011, arbetsmiljöronder och Handlingsplan,
socialförvaltningen 2011, behov och önskemål om utrustning (Dnr:2011/4937
700)
10. Protokoll förvaltningscentral samverkansgrupp 110117, 110411, 110509, 110905,
111017 och 111130 (Dnr:2011/4938 700)
11. Riskbedömning för HVB för ensamkommande (Dnr:2011/4950 757)
12. Protokollsutdrag KF § 107 111031, Avsägelse av uppdrag som ersättare i
socialnämnden
13. Protokollsutdrag KS § 277 111116, Överenskommelse om samverkan för ökad
trygghet och säkerhet i Hässleholms kommun (Dnr:2011/1462 700)
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§ 144

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Socialnämndens protokoll, 2011-10-25
Arbetsutskottets protokoll, 2011-10-25
Arbetsutskottets protokoll, 2011-11-01
Arbetsutskottets protokoll, 2011-11-15
Arbetsutskottets protokoll, 2011-11-29
Arbetsutskottets protokoll, 2011-12-13

I socialnämndens protokoll från den 25 oktober 2011 § 123 har partibeteckningen för
Ulf Berggren blivit fel. Den rätta är sd.
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§ 145

Fråga angående seminarium
Beslut

Socialnämndens beslut:
Informationen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Annelie Cederberg (s) undrar om det blir ett seminarium med barn i fokus.
Förvaltningschef Bodil Sundlöf informerar om att det är planerat att det ska bli ett
seminarium den 29 februari 2012 på Kulturhuset. Mer information kommer att skickas
ut skriftligen under vecka 1 år 2012.

_____________________
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§ 146

Tack

Ronny Ebbesson (mp) tackar för kortet han fick i samband med sin 60-års dag.
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§ 147

Tack för julfesten

Christina Hofvander (s) tackar för den trevliga julfesten den 7 december 2011. Övriga
ledamöter och ersättare, som deltog i festen instämmer.
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§ 148

Tack

Ordförande Robin Gustavsson tackar förvaltningschef Bodil Sundlöf,
nämndsekreterare Angela Samarzija och nämnden för det gångna året. Sven-Erik
Andersson (c) tackar Robin Gustavsson för det gångna året.

_____________________
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