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§1

Godkännande av förvaltningsövergripande metod för arbete
med så kallade multibehovsfamiljer
Beslut

Socialnämndens beslut:
Föreslagen metod för arbete med så kallade multibehovsfamiljer godkänns.
Yrkande

Ronnie Mattsson (c) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade i april 2011 om mindre förändringar av socialförvaltningens
organisation. I förslaget fanns även ett par metodutvecklingsförslag. Det ena avsåg
arbete med multibehovfamiljer, det vill säga familjer som var aktuella på flera olika
enheter inom förvaltningen och som bedömdes ha en komplex problematik. Jag utsågs
som samordnare av detta projekt och satte samman en arbetsgrupp med representanter
för de olika enheterna. Vi har arbetar fram en arbetsmetod där vi ökar och strukturerar
vår samverkan för maximal nytta av våra insatser. Vi kommer att arbeta med att införa
denna metod under våren 2012 och ärendet lämnas till SN för beslut.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-27 § 174 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Föreslagen metod för arbete med så kallade multibehovsfamiljer godkänns.

_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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§2

Revidering av Samarbetsavtal mellan socialnämnden och
omsorgsnämnden i Hässleholms kommun
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderat samarbetsavtal
mellan socialnämnden och omsorgsnämnden i Hässleholms kommun.
Yrkande

Ronnie Mattsson (c) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Samarbetsavtal mellan socialnämnden och omsorgsnämnden reglerar ansvar för
specifika lagrum inom det sociala området i Hässleholms kommun.
Kommunfullmäktige har beslutat att 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). Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) åvilar
bägge nämnderna och kräver i en del ärende samarbete. Detta avtal ska säkerställa att
samarbetet fungerar och att ingen brukare riskerar att ”falla mellan stolarna”. En
revidering har gjorts av avtalet varför respektive nämnd och sedermera
kommunfullmäktige åter måste ta ställning till det. Förändringar är markerade i texten
och rör i första hand förändrad lagstiftning men också ett förtydligande kring
samarbetet kring vuxna.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-27 § 175 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderat samarbetsavtal
mellan socialnämnden och omsorgsnämnden i Hässleholms kommun.

_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Merete Tillman
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§3

Godkännande av nya hyresschabloner för 2012 i samband
med att nya förhandlingar på hyresmarknaden har ägt rum
mellan Hyresgästföreningen Norra Skåne och
Fastighetsägarna Syd
Beslut

Socialnämndens beslut:
Ny hyresschablon för 2012 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Varje år förhandlas hyresnivåerna mellan parterna på hyresmarknaden. Vägledande har
varit att Allmän nyttan hittills varit vägledande vad gäller hyresavtal.
För 2012 har höjningen stannat vid 2.9% för allmännyttan.
Det är därvid lämpligt att justera förvaltningens hyresschablon så att vi håller nivå med
det aktuella marknadsläget.
Föreslagen hyresschablon föreslås gälla från 2012-01-01.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-10 § 1 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ny hyresschablon för 2012 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§4

Lokalkostnad – internhyra och externhyra
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att tekniska avdelningen ska
överta fyra hyreskontrakt gällande verksamhetslokaler som idag innehas av
socialnämnden samt att fyra hyreskontrakt som innehas av tekniska avdelningen som
socialnämnden i sin tur hyr ut i andra hand ska övertas av socialnämnden.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att i samband med tekniska avdelningen
övertar socialnämndens hyresavtal ska verksamhetstid avseende vaktmästeritjänster
regleras i avtalen gällande vardera objekt.
Beskrivning av ärendet

De lokaler/lägenheter som används för kommunal verksamhet bör övertas av den
tekniska avdelningen och de lägenheter som hyrs ut i andra hand bör övertas av
socialnämnden.
Verksamhetslokaler bör kontraktsmässigt innehas av den tekniska avdelningen för att
kommunen ska ha en bättre kontroll och översyn över den totala hyreskostnaden
gällande lokaler som är ämnade för kommunal verksamhet, samt bättre ta tillvara den
tekniska avdelnings kunskap gällande lokalfrågor och avtal.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-10 § 2 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att tekniska avdelningen ska
överta fyra hyreskontrakt gällande verksamhetslokaler som idag innehas av
socialnämnden samt att fyra hyreskontrakt som innehas av tekniska avdelningen som
socialnämnden i sin tur hyr ut i andra hand ska övertas av socialnämnden.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att i samband med tekniska avdelningen
övertar socialnämndens hyresavtal ska verksamhetstid avseende vaktmästeritjänster
regleras i avtalen gällande vardera objekt.
_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
Justering
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§5

Svar till revisionen med anledning av uppföljning av
revisionsrapporter om granskning av socialnämnden i
Hässleholms kommun
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden godkänner svar till revisionen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Kommunens revisorer genomförde två granskningar av socialnämnden i Hässleholms
kommun 2010. Revisionen efterfrågar nu en uppföljning av vidtagna åtgärder med
anledning av granskningarna. Den ena gällde granskning och tillsyn av placerade barn
och ungdomar och den andra var en övergripande granskning av socialnämnden.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-10 § 5 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden godkänner svar till revisionen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

_____________________
Sänt till:
Kommunens revisorer
Bodil Sundlöf
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§6

Granskningsrapport – Intern kontroll 2011
Beslut

Socialnämndens beslut:
Granskningsrapport av intern kontroll 2011 godkänns.
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.
Varje nämnd ska årligen godkänna en granskningsrapport med resultatet av det senaste
årets interna kontroll.
Nämndens granskningsrapport ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 9 februari.
Rapporten ska innehålla resultatet av den samlade interna kontrollen samt åtgärder som
nämnden avser att vidta utifrån detta resultat. Uppföljningen av sådana åtgärder ska tas
med i den interna kontrollplanen för nästkommande år. Rapporten ska samtidigt
lämnas till kommunens revisorer.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-24 § 6 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Granskningsrapport av intern kontroll 2011 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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§7

Internbudget 2012, Investeringsbudget 2012
Finansiering av AvA projektet 500 tkr
Beslut

Socialnämndens beslut:
Internbudget samt investeringsbudget 2012 godkänns.
Lägga budgettillskott; finansiering av AvA-projektet 500 tkr på oförutsedda utgifter.
Ulf Berggren (sd) deltar ej i beslutet.
Yrkande

Lena Nilsson (s) yrkar avslag till förslaget. Sven-Erik Andersson (c) och Ronnie
Mattsson (c) yrkar bifall till förslaget.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition på dels arbetsutskottets förslag och dels på Lena
Nilssons (s) avslagsyrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande godkända voteringsproposition. Den som bifaller
arbetsutskottets yrkande röstar ja. Den som bifaller Lena Nilssons (s) yrkande röstar
nej. 6 röstar ja, 4 röstar nej och 1 avstår från att rösta.
Följande röstar ja: Robin Gustavsson (kd), Sven-Erik Andersson (c), Ronnie Mattsson
(c), Göran Blomberg (m), Sara Bruun (fp) och Ronny Ebbesson (mp).
Följande röstar nej: Patric Troedsson (s), Christina Hofvander (s), Anders Wallentheim
(s) och Lena Nilsson (s).
Ulf Berggren (s) avstår från att rösta.
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Forts. § 7

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna medges göra följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna yrkar på avslag på högeralliansens internbudget med
motiveringen att budgeten är underfinansierad, vilket innebär att kostnaderna är mer än
inkomsterna. Med andra ord har majoriteten inte pengar för att täcka kostnaderna på
socialnämndens verksamhet.
Vi yrkar på att högeralliansen gör en konsekvensanalys för att belysa effekterna.”
Beskrivning av ärendet

Enligt beslut från kommunfullmäktige ska socialförvaltningen fastställa internbudget
2012 på detaljnivå senast den 28 februari 2012.
Budgeten har arbetats utifrån driftbudgetram 126 954 tkr.
I enlighet med Budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 har ett tillskott gällande AvAprojektet beviljats om 500 tkr.
När fortsatt form av det som varit AvA-projektet fastställts bör budget medel
omdisponeras.
Socialnämndens ekonomiska ram 2012:
1. Kommunbidrag till budgetram
2. Investeringsbudget
3. AvA budgettillskott

126 954 tkr
300 tkr
500 tkr

Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-24 § 7 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Internbudget samt investeringsbudget 2012 godkänns.
Yrkande

Leif Jannerstig (s) yrkar avslag till förslaget.
Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till förslaget.
Omröstning

Ordförande ställer proposition dels på Sven-Erik Anderssons (c) förslag och dels på
Leif Jannerstigs (s) avslagsyrkande och finner Sven-Erik Anderssons (c) yrkande
bifallet.
Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-24 § 7 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Lägga budgettillskott; finansiering av AvA-projektet 500 tkr på oförutsedda utgifter.
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Forts. § 7

Yrkande

Leif Jannerstig (s) yrkar avslag till förslaget.
Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till förslaget.
Omröstning

Ordförande ställer proposition dels på Sven-Erik Anderssons (c) förslag och dels på
Leif Jannerstigs (s) avslagsyrkande och finner Sven-Erik Anderssons (c) yrkande
bifallet.

_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda

Justering

RG

SB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

12 (17)

Diarienummer

2012-01-31
2012/174 700

§8

Rapport till kommunfullmäktige för period 111001-111231
över icke verkställda gynnande beslut (6 kap 6 h § SoL)
Beslut

Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 111001-111231 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 2012-01-24 § 8 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 111001-111231 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige
Angela Samarzija
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§9

Verksamhetsplan Socialnämnden 2012
Beslut

Socialnämndens beslut:
Verksamhetsplan inklusive konkretisering av de övergripande målen för 2012 antas.
(S) deltar ej i beslutet.
Yrkande

Sven-Erik Andersson (c) och Göran Blomberg (m) yrkar bifall till förslaget. Christina
Hofvander (s) yrkar återremiss i ärendet.
Ajournering

Ajournering kl.15.30. Sammanträdet återupptas kl.15.35.
Omröstning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande godkända voteringsproposition. Den som bifaller att
ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som bifaller återremissyrkandet röstar nej.
Följande röstar ja: Robin Gustavsson (kd), Sven-Erik Andersson (c), Ronnie Mattsson
(c), Göran Blomberg (m), Sara Bruun(fp), Ronny Ebbesson (mp) och Ulf Berggren
(sd).
Följande röstar nej: Patric Troedsson (s), Christina Hofvander, Anders Wallentheim (s)
och Lena Nilsson (s).
Beskrivning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2012 ges socialnämnden följande
anvisningar:
- Nämnden ska upprätta och ajourhålla verksamhetsplan för respektive
verksamhetsår.
- Nämnden ska senast den 28 februari återrapportera till KS hur de övergripande
målen brutits ner och konkretiserats i nämndens verksamhetsplan.
Justering

RG

SB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

14 (17)

Diarienummer

2012-01-31
2012/211 701
Forts. § 9

Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-24 § 9 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Verksamhetsplan inklusive konkretisering av de övergripande målen för 2012 antas.
Leif Jannerstig (s) deltar ej i beslutet.
Yrkande

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

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
Kommunstyrelsen
Bodil Sundlöf
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§ 10

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Nyckeltal IFO 2008, 2009 & 2010 (Dnr:2011/5118 700)
2. Beslut Statens Folkhälsoinstitut, Ansökan om ekonomiskt bidrag för projektet ”NP
(neuropsykiatri) projekt” (Dnr:2010/373 047)
3. Enkätsvar – öppna jämförelser för den sociala barn- och ungdomsvården 2011
(Dnr:2011/4415 751)
4. Protokollsutdrag KS 111214 § 305, Begäran om tilläggsanslag för 2011 från
socialnämnden (Dnr:2011/4044 700)
5. Förändrade vårdavgifter vid placering hos Statens institutionsstyrelse från och med
2012-01-01
6. Migrationsverket, Redovisning av utbetalda medel enligt 26 § förordningen
(1990:927)

_____________________
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§ 11

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, 2011-12-20
Arbetsutskottets protokoll, 2011-12-27
Arbetsutskottets protokoll, 2012-01-10
Arbetsutskottets protokoll, 2012-01-24

_____________________
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§ 12

Barn och ungdomskonferensen den 29 februari 2012
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämndens ledamöter och ersättare beviljas vid deltagande i konferensen
ersättning enligt Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda § 2 e och
ersättning för förlorad arbetsinkomst vid deltagande i konferensen enligt § 13.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef Bodil Sundlöf informerar om konferensen som är den 29 februari
2012 i Hässleholm Kulturhus.
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