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§ 128

Månadsuppföljning för Socialnämndens verksamhet per 201009-30 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2010-09-30 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I budget 2010 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 tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden 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 2010-10-26 § 150 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Månadsuppföljning per 2010-09-30 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 129

Redovisning av utvärdering av Nattjouren samt
ställningstagande till permanentning av verksamheten
Beslut

Socialnämndens beslut:
Utvärdering av Nattjouren läggs till handlingarna.
Verksamheten på Nattjouren förlängs i nuvarande form till och med 110630.
Beskrivning av ärendet

Nattjouren startades på försök upp i maj 2010 med beslut om att utvärdering skulle ske
under hösten inför ställningstagande om eventuell permanentning av verksamheten
inför årsskiftet. Utvärdering visar att platsantalet bedöms tillräckligt och att
verksamheten fungerar bra och fyller sin funktion. Vissa ombyggnader bedöms
nödvändiga för att kunna bedriva verksamheten säkert och effektivt varför medel
behöver sättas undan till detta.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-09 § 154 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Utvärdering av Nattjouren läggs till handlingarna.
Verksamheten på Nattjouren förlängs i nuvarande form till och med 110630.
_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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§ 130

Inrättande av permanent organisation för familjefridsfrågor
på Socialförvaltningen
Beslut

Socialnämndens beslut:
Familjefridsarbetet ska fortsatt bedrivas integrerat inom förvaltningen.
Från och med 110101 tillskapas en organisation för att bedriva familjefridsarbete inom
förvaltningen omfattande 1,75 tjänst som familjeterapeut till en kostnad av 820 000
kr/år.
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten till att dela tjänst som
samordnare med Omsorgsnämnden samt möjligheten att söka ytterligare
utvecklingsmedel för implementering av lekarbetet i förvaltningen.
Beskrivning av ärendet

Familjefridsprojektet har bedrivits under fyra års tid och delar av det har inte
utvecklingsmedel längre än till siste november 2010. Beslut om organisation samt
fortsatt inriktning i familjefridsarbetet måste tas.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-09 § 155 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Familjefridsarbetet ska fortsatt bedrivas integrerat inom förvaltningen.
Från och med 110101 tillskapas en organisation för att bedriva familjefridsarbete inom
förvaltningen omfattande 1,75 tjänst som familjeterapeut till en kostnad av 820 000
kr/år.
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten till att dela tjänst som
samordnare med Omsorgsnämnden samt möjligheten att söka ytterligare
utvecklingsmedel för implementering av lekarbetet i förvaltningen.
_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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§ 131

Reglemente för socialnämnden
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna reviderat reglemente för
socialnämnden från och med 2011-01-01.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har gått igenom gällande reglemente från och med 2003-09-01beslutat av kommunfullmäktige och lämnar här ett förslag till reviderat reglemente som
föreslås gälla från och med 2011-01-01.
Vid revideringen har genomgång av gällande lagstiftning och anpassning till
kommunstyrelsens reglemente gjorts.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-09 § 156 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna reviderat reglemente för
socialnämnden från och med 2011-01-01.
_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Bodil Sundlöf
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§ 132

Samarbetsavtal mellan socialnämnden och omsorgsnämnden
i Hässleholms kommun
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna samarbetsavtal mellan
socialnämnden och omsorgsnämnden i Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärendet

I Hässleholms kommun har omsorgsverksamheten delats upp på två olika nämnder,
omsorgsnämnden och socialnämnden med därtill hörande två förvaltningar;
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. Enligt socialtjänstlagen (SoL) är båda
nämnderna socialnämnder och kan fatta beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.
För specifika lagrum inom det sociala området har kommunfullmäktige beslutat att en
av nämnderna ska vara ensamt ansvarig. Omsorgsnämnden ansvarar för lagen om
särskilt stöd och service (LSS) och socialnämnden för lagen om vård och unga (LVU)
och lagen om vård av missbrukare (LVM).
Brukaren kan ha rätt till insatser i enlighet med samtliga lagrum, ibland samtidigt.
Enligt gällande lagstiftning är det kommunen som har ansvar att ge det bistånd som
brukaren har rätt till oavsett hur kommunen har valt att organisera sin
omsorgsverksamhet.
För att veta vilken nämnd som ansvarar för vad inom omsorgsarbetet och hur
nämnderna ska samarbeta har detta avtal om gränsdragning och samarbete mellan
nämnderna utarbetats.
Det finns ett gränsdragningsdokument antaget av socialnämnden och omsorgsnämnden
daterat 2006-08-16. Socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen fick 2009 i uppdrag
av respektive arbetsutskott att förtydliga och bryta ned denna överenskommelse.
Överenskommelsen ska sedan samordnas med respektive nämnds reglemente och
beslutas av kommunfullmäktige enligt direktiv från kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Forts. § 132
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-09 § 157 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna samarbetsavtal mellan
socialnämnden och omsorgsnämnden i Hässleholms kommun.
_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Bodil Sundlöf
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§ 133

Revidering av rutiner och handlingsplan för våld och hot om
våld
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialförvaltningens reviderade ”Rutiner och handlingsplan för våld och hot om våld”
antas.
Beskrivning av ärendet

Under året har ett antal incidenter med inslag av hot och våld föranlett att
socialförvaltningen vidtagit utökade säkerhetsåtgärder i form av extra utrustning och
bevakning. Detta tillsammans med kommunövergripande arbete med säkerhetsplaner
samt den årliga uppföljningen i enlighet med rutiner för det systematiska
arbetsmiljöarbete har medfört en revidering av befintliga rutiner och handlingsplaner.
Hänsyn har också tagits till externa besök hos kommunens tillståndsinnehavare.
Reviderade avsnitt är markerade med kursiv stil.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-09 § 158 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialförvaltningens reviderade ”Rutiner och handlingsplan för våld och hot om våld”
antas.
_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 134

Förslag till dokumenthanteringsplaner för enheten för
ekonomiskt bistånd
Beslut

Socialnämndens beslut:
Dokumenthanteringsplaner för enheten för ekonomiskt bistånd godkänns.
Beskrivning av ärendet

Arkivlagen och Arkivreglementet för Hässleholms kommun föreskriver att varje
myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan.
Socialförvaltningen har en gammal dokumenthanteringsplan från 1996 vilken är i stort
behov att revideras.
Då förvaltningen består av flera verksamheter med behov av
dokumenthanteringsplaner med olika utseende upprättas de efterhand.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-09 § 159 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Dokumenthanteringsplaner för enheten för ekonomiskt bistånd godkänns.
_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 135

Förlängning av personal på flyktinggruppen ekonomiskt
bistånd från 2011-01-01—2011-12-31
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förorda en förlängning av nuvarande organisation från 2011-01-01 till 2011-03-31.
Fastställa nuvarande organisation under perioden 2011-01-01 till 2011-03-31.
Medel till extra tjänster som ej täcks av medel för grundorganisationen tillskjuts ur
outnyttjade statsbidrag.
Förvaltningen får i uppdrag att utföra eventuella nerdragningar om så behövs.
Redovisning av ärende- respektive arbetssituation sker varje kvartal till SNAU.
Beskrivning av ärendet

Flyktinggruppen utökades under 2008/2009 med tillfälliga tjänster, dessa var och är 1
gruppchef, 2 introduktionssekreterare, 2 försörjningshandläggare och en assistent i
gruppen, med den praktiska handläggningen. Det tillkom också en SO-lärare, som hade
sin arbetsplats på SFI undervisningen och en barnhandläggare, som finansierades via
flyktingmedel.
Förvaltningen sökte under 2008/2009 särskilda medel för handläggningen bland annat
gruppchef, assistent och bostadshandläggare. Förvaltningen erhöll 1 miljon kr i extra
medel till denna handläggning. Förvaltningen sökte och erhöll medel för 2010 med
totalt 818 000 kr. Länsstyrelsen utpekade då speciellt att medel förväntades användas
till en boendestödjare respektive en flyktingvärd. Detta innebär att vi inte fick tillskott
till tjänsterna. Vi fick inte som förut till SO-lärare, gruppchef, bostadsanskaffare och
assistent.
För närvarande arbetar 1 gruppchef (100%), 3 socialsekreterare med ekonomiskt
bistånd, 1 socialsekreterare arbetar med introduktionsersättning. Förutom detta finns
grundorganisationen bestående av 1 samordnare (för närvarande 25%), 1 assistent (för
närvarande 25%), som delas mellan AVA-projektet och är ”back-up” som
nämndsekreterare. Likaså finansieras boendeanskaffare/stödjare via flyktingmedel med
50%.
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Forts. § 135
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-09 § 160 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förorda en förlängning av nuvarande organisation från 2011-01-01 till 2011-03-31.
Fastställa nuvarande organisation under perioden 2011-01-01 till 2011-03-31.
Medel till extra tjänster som ej täcks av medel för grundorganisationen tillskjuts ur
outnyttjade statsbidrag.
Förvaltningen får i uppdrag att utföra eventuella nerdragningar om så behövs.
Redovisning av ärende- respektive arbetssituation sker varje kvartal till SNAU.
_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 136

Rapport till kommunfullmäktige för period 100701-100930
över icke verkställda gynnande beslut (6 kap 6 h § SoL)
Beslut

Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 100701-100930 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 2010-11-09 § 161 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 100701-100930 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Angela Samarzija
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§ 137

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Byalaget Västra Torup (Dnr:2010/4228
702)
2. Socialstyrelsen, Uppföljning av beslut (Dnr:2009/1275 760)
_____________________

Justering

RG

CH

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2010-11-16

§ 138

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

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

Socialnämndens protokoll, 2010-10-19
Arbetsutskottets protokoll, 2010-10-26
Arbetsutskottets protokoll, 2010-10-28
Arbetsutskottets protokoll, 2010-11-09

_____________________
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§ 139

Fråga om föreståndare
Beslut

Socialnämndens beslut:
Godkänna svaret på frågan.
Beskrivning av ärendet

Anders Wallentheim (s) ställer fråga om föreståndare för ungdomsboendet och för
fältgruppen. Förvaltningschef Bodil Sundlöf informerar socialnämnden att tjänsten
som biträdande gruppchef på ungdomboendet är utannonserad.
_____________________
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