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§ 42

Redovisning AVA-projektet
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Sara Hossenikhah, projektledare AVA, redogör för projektet.

_____________________
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§ 43

Sammanställning av positiva synpunkter och klagomål 2011
Beslut

Socialnämndens beslut:
Sammanställning av positiva synpunkter och klagomål godkänns och läggs till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Alla synpunkter, såväl positiva som negativa, och klagomål ska ses som ett
utvecklings- och förbättringsverktyg och som ett led i förvaltningens kvalitetsarbete. I
enlighet med riktlinjer antagna i slutet av 2007 registreras och utreds inkomna
synpunkter och klagomål i ett datorstyrt system för avvikelserapportering.
2011-12-20 antog socialnämnden nya rutiner och policy för synpunktshantering. Ett
nytt system för registrering och hantering, C2, har inhandlats och har använts parallellt
med ”Avvikelserapportering” under november och december. Från och med årsskiftet
kommer det nya systemet att användas fullt ut.
Registrerade uppgifter har sammanställts för 2011 och redovisas i bilagda tabeller och
tjänsteutlåtande.
Totalt antal registrerade klagomål för 2011 är 63 st.
7 positiva synpunkter och 1 övrigt ärende har registrerats.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-04-03 § 43 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Sammanställning av positiva synpunkter och klagomål godkänns och läggs till
handlingarna.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 44

Ansökan om föreningsbidrag för X-cons Hässleholm
Beslut

Socialnämndens beslut:
X-cons beviljas föreningsbidrag för 2012 med 10 000:-.
Yrkande

Anders Wallentheim (s) yrkar att X-cons beviljas föreningsbidrag för 2012 med
20 000:-.
Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition dels på Anders Wallentheims (s) yrkande och dels på
Sven-Erik Anderssons (c) yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Ordförande ställer följande godkända voteringsproposition. Den som bifaller
arbetsutskottets yrkande röstar ja. Den som bifaller Anders Wallentheims (s) yrkande
röstar nej. 6 röstar ja och 5 röstar nej.
Följande röstar ja: Robin Gustavsson (kd), Sven-Erik Andersson (c), Anna Linell (m),
Göran Blomberg (m), Ronny Ebbesson (mp) och Ronnie Mattsson (c).
Följande röstar nej: Leif Jannerstig (s), Christina Hofvander (s), Anders Wallentheim
(s), Patric Troedsson (s) och Gunnel Bruhn (sd).
Beskrivning av ärendet

X-cons startade hösten 2009 upp verksamhet i Hässleholm. Föreningen är sprungen ur
Kris (kriminellas revansch i samhället) och tillåter personer med underhållsbehandling
att delta i sin verksamhet. X-cons har under 2011 fördjupat sitt samarbete med
vuxenenheten och är varje vecka på Qvarngården och erbjuder också aktiviteter såsom
curling och badminton. X-cons har sökt bidrag med 40 000:- men har senare inkommit
med ett brev där det istället för ett ekonomiskt bidrag önskar hjälp med en ny lokal. Jag
bedömer att det är mycket svårt för socialförvaltningen att vara behjälplig med en lokal
utan det bör bli fråga om ett ekonomiskt bidrag. X-cons har förutom kommunalt bidrag
även en del sponsorintäkter. Jag föreslår socialnämnden att bevilja X-cons
föreningsbidrag med 10 000:- för 2012.
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Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-04-03 § 44 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
X-cons beviljas föreningsbidrag för 2012 med 10 000:-.

_____________________
Sänt till:
X-cons
Maria Johansson
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§ 45

Ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren för 2012
Beslut

Socialnämndens beslut:
Brottsofferjouren beviljas föreningsbidrag med 50 000:-, motsvarande 1 kr/invånare
för 2012.
Beskrivning av ärendet

Brottsofferjouren ansöker om föreningsbidrag med 2 kr/invånare för 2012.
Brottsofferjouren har en viktig verksamhet, samverkan med socialförvaltningen och
uppfyller i övrigt kraven för föreningsbidrag från socialnämnden. Brottsofferjouren har
de senaste åren fått bidrag motsvarande 1 kr/invånare och jag föreslår att de även för
2012 får detta bidrag.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-04-03 § 45 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Brottsofferjouren beviljas föreningsbidrag med 50 000:-, motsvarande 1 kr/invånare
för 2012.

_____________________
Sänt till:
Brottsofferjouren
Maria Johansson
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§ 46

Omändring av tjänst från utredningsassistent till
socialsekreterare
Beslut

Socialnämndens beslut:
Besluta att omvandla tjänst från handläggare till socialsekreterare.
Beskrivning av ärendet

En av handläggarna vid enheten för ekonomiskt bistånd avgår med pension från sin
tjänst vid socialförvaltningen 120531. I samband med detta aktualiseras behovet av att
förändra tjänsten som handläggare till en tjänst som socialsekreterare. Den aktuella
tjänsten inrättades som utredningsassistent under 1990-talet.
Bakgrunden till begäran är att det finns ett behov av personal med
socionomkompetens. Utredningsassistent/handläggare tjänsterna tillkom som en
administrativ och då organisationen bedömdes ha andra behov. I samband med att göra
arbetsuppgifterna mera intressanta och stimulerande valdes att lägga ärende av enklare
karaktär på utredningsassistenter/handläggare. Vi kan nu konstatera att ärenden av
denna karaktär blir alltmer sällsynta och det finns ett större behov av den utbildning
som förmedlas av socialhögskolan.
I detta kan konstateras att behovet föreligger kring en kvalificerad kompetens i
samtalsmetodik, förvaltnings- och socialrättsliga kvalifikationer.
Tjänsten bedöms ligga inom ordinarie budget.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-04-17 § 52 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Besluta att omvandla tjänst från handläggare till socialsekreterare.
Socialnämndens arbetsutskott 2012-04-03 § 49 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ärendet bordläggs.
_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 47

Månadsuppföljning för Socialnämndens verksamhet per 201203-31 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2012-03-31 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I budget 2012 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”. Månadsuppföljningar ska lämnas för mars, april, maj, september och
oktober. Kommunens delårsrapport ska omfatta perioden januari till augusti.
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta en ny modell för den
personalekonomiska uppföljningen enligt kommunstyrelsen 2011-05-18 § 155. Enligt
KSAU beslut 2012-03-21 ska omsorgsförvaltningen redovisa en modell för den
personalekonomiska uppföljningen samt en projektplan för KSAU senast den 5
december 2012.
Uppföljningarna ska lämnas enligt fastställda tidpunkter eller, vid behov, annan
tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-07 § 59 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Månadsuppföljning per 2012-03-31 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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§ 48

Uppföljning av socialnämndens arbetsmiljömål 2011
Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål för 2012
Beslut

Socialnämndens beslut:
Uppföljningen av socialnämndens arbetsmiljömål för 2011 godkänns och läggs till
handlingarna.
Arbetsmiljöpolicyn för socialnämnden blir oförändrad.
Socialnämnden antar inga separata arbetsmiljömål för 2012 då verksamhetsplanen för
2012 redan omfattar mål inom arbetsmiljöområdet.
Beskrivning av ärendet

Efter den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet innefattande
arbetsmiljöpolicy och mål har uppföljning av satta mål ägt rum.
Genomgång har skett i den förvaltningscentrala samverkansgruppen 2012-04-16.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-07 § 60 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Uppföljningen av socialnämndens arbetsmiljömål för 2011 godkänns och läggs till
handlingarna.
Arbetsmiljöpolicyn för socialnämnden blir oförändrad.
Socialnämnden antar inga separata arbetsmiljömål för 2012 då verksamhetsplanen för
2012 redan omfattar mål inom arbetsmiljöområdet.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 49

Förslag till ändring av delegationsordning på enheten för
ekonomiskt bistånd med anledning av ny insats i form av
utökat boendestöd – Boost
Beslut

Socialnämndens beslut:
Föreslaget tillägg i punkt 3.1.5 a i delegationsordningen godkänns och gäller
omedelbart.
Beskrivning av ärendet

Insats i form av utökat boendestöd – Boost skapades eftersom det finns stora behov av
alternativa stödformer till placering på HVB eller i familjehem för ungdomar som inte
kan bo kvar i sina föräldrahem. Det kan gälla ungdomar med social problematik som
varit placerade av Socialförvaltningen på HVB eller i familjehem, eller de som på
grund av social problematik inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Genom insats i
form av Boost kan Socialförvaltningen erbjuda kvalificerat stöd på hemmaplan som ett
alternativ till placering på institution eller i familjehem.
Socialsekreterare, handläggare och utredningsassistenter med egna ärenden har idag
delegation att fatta beslut om bistånd till hyreskostnad för boende för unga samt
försörjning och livsföring i övrigt i vissa fall. Detta gäller ungdomar som tidigare varit
familjehemsplacerade via Barn- och ungdomsenheten och där det finns ett utrett behov
av eget boende samt ungdomar som mottagits som ensamkommande flyktingbarn och
det finns ett utrett behov av eget boende.
Då insats i form av Boost innebär att en utredning gjorts om att ungdomen är i behov
av ett eget boende med stöd föreslås att socialsekreterare, handläggare och
utredningsassistent med egna ärenden även i Boost-ärenden ska ha delegation att fatta
beslut om bistånd till hyreskostnad till boende för unga samt försörjning och livsföring
i övrigt.
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Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-07 § 61 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Föreslaget tillägg i punkt 3.1.5 a i delegationsordningen godkänns och gäller
omedelbart.

_____________________
Sänt till:
Maria Johansson
Peter Hansson
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§ 50

Verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2011
Beslut

Socialnämndens beslut:
Verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2011 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för 2011 för att redovisa för
socialnämnden vilken verksamhet som bedrivits under året.
En kortare redovisning av året som gått presenteras i kommunens årsredovisning. Den
här verksamhetsberättelsen är betydligt mer detaljerad med en beskrivning av
verksamheten, en redovisning av året som gått 2011 och planer för verksamhetsåret
2012.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-07 § 62 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ärendet hänskjuts till socialnämnden för beslut.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
Bodil Sundlöf

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

14 (25)

Diarienummer

2012-05-15
2012/1236 700

§ 51

Ansökan från Adoptionscentrum Skåne om kommunalt
föreningsbidrag för 2012
Beslut

Socialnämndens beslut:
Bidrag med 3 000 kronor för verksamhetsåret 2012 beviljas.
Beskrivning av ärendet

Adoptionscentrum Skåne ansöker om föreningsbidrag med 3 000 kronor för
verksamhetsåret 2012. AC Skåne beviljades bidrag med 3 000 kronor för
verksamhetsåret 2011.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-07 § 63 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Bidrag med 3 000 kronor för verksamhetsåret 2012 beviljas.

_____________________
Sänt till:
Adoptionscentrum Skåne
Lisskulla Söderström
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§ 52

Inrätta en tjänst om 100% som bostadsansvarig på
socialförvaltningen
Beslut

Socialnämndens beslut:
Tjänsten som boendeansvarig utökas från 75% till 100%.
Utökningen finansieras med flyktingmedel till och med 2013-12-31.
Beskrivning av ärendet

Den boendeansvarige har sedan 2008 dels varit inhyrd från tekniska förvaltningen, dels
varit anställd som bostadsansvarig. Han har svarat för att skaffa lägenheter, förhandla
med hyresvärdar, svarar för kontraktsskrivning, sett till att renoveringar/underhåll skett
av förvaltningens bostäder, utvecklat boendeskolan.
I slutet av 2011 valde boendeansvarige att säga upp sin tjänst för att gå i pension. Den
boendeansvarige innehar en tjänst som finansierats med 50% från enheten för
ekonomiskt bistånd (flykting) och resterande 25% via Vuxenenheten.
Tjänstgöringsgraden är 75%. Kontakter har tagits med omsorgsnämnden för att utröna
om en sammanslagning skulle kunna ske med identiska uppgifter. Vid kontroll med
omsorgsnämnden har man en pågående utredning hur boende där ska hanteras, denna
utredning blir troligen klar under våren 2012. Vid kontroll i december 2011 och i
februari 2012 med omsorgsförvaltningen kunde man inte ge några utfästelser utan
önskade invänta utredningen. Förnyad kontroll med omsorgsnämnden sker 120307, det
framkommer då att man fortfarande inte har påbörjat utredningen, utan bedömder att
denna ligger långt fram. Det bedöms att en framtida samordning kan ske om så önskas.
Denna får i så fall förhandlas fram.
Omfördelning av arbetsuppgifter inom enheten är inte längre möjlig, beroende på för
högt antal lägenheter, ökade krav på service och att kärnverksamheten,
försörjningsstöd blir lidande.
Boendeansvarige hade enligt beslut av SN en extra tillsvidare tjänst om 75%. Då
tjänsten var personlig, kan inte tillsättning ske omedelbart utan beslut av SN.
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Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-07 § 64 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Tjänsten som boendeansvarig utökas från 75% till 100%.
Utökningen finansieras med flyktingmedel till och med 2013-12-31.

_____________________
Sänt till:
Peter Hansson

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

17 (25)

Diarienummer

2012-05-15
2010/813 700

§ 53

Projektförslag till FINSAM
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förslaget överlämnas till FINSAM:s beredningsgrupp för att finna samverkansparter
inom FINSAM och därefter söka projektmedel från FINSAM.
Beskrivning av ärendet

Utredning och förslag av socialsekreterare Linnéa Persson och Emma Bergvall.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-07 § 65 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förslaget överlämnas till FINSAM:s beredningsgrupp för att finna samverkansparter
inom FINSAM och därefter söka projektmedel från FINSAM.

_____________________
Sänt till:
Linnéa Persson
Emma Bergvall
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§ 54

Rapport till kommunfullmäktige för period 120101-120331
över icke verkställda gynnande beslut (6 kap 6 h § SoL)
Beslut

Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 120101-120331 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 2012-05-07 § 66 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 120101-120331 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Angela Samarzija
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§ 55

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2012, Föräldraföreningen
mot Narkotika i Malmö
Beslut

Socialnämndens beslut:
FMN beviljas verksamhetsbidrag med 30 000:- för 2012.
Yrkande

Anna Linell (m) och Ronnie Mattsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anders Wallentheim (s) yrkar att verksamhetsbidrag till FMN för 2012 beviljas med
50 000:-.
Ajournering

Ajournering kl.16.25-16.30. Sammanträde återupptas kl.16.30.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition dels på Anna Linells (m) och Ronnie Mattssons (c)
yrkande och dels på Andes Wallentheims (s) yrkande och finner arbetsutskottets
förslag bifallet.
Votering begärs.
Ordförande ställer följande godkända voteringsproposition. Den som bifaller
arbetsutskottets yrkande röstar ja. Den som bifaller Anders Wallentheims (s) yrkande
röstar nej. 6 röstar ja och 5 röstar nej.
Följande röstar ja: Robin Gustavsson (kd), Sven-Erik Andersson (c), Anna Linell (m),
Göran Blomberg (m), Ronny Ebbesson (mp) och Ronnie Mattsson (c).
Följande röstar nej: Leif Jannerstig (s), Christina Hofvander (s), Anders Wallentheim
(s), Patric Troedsson (s) och Gunnel Bruhn (sd).
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Beskrivning av ärendet

FMN har sedan ett par år tillbaka verksamhet i Hässleholm, som riktar sig till anhöriga
till missbrukare i Nordöstra Skåne. FMN:s verksamhet är viktigt och ett komplement
och alternativ till det som socialförvaltningen själv erbjuder. Vi har under flera år
arbetat tillsammans med FMN och deras verksamhet är mycket viktig. FMN har egna
stödkontakter med anhöriga till missbrukare och är även involverade i kommunens
arbete med utbildning av personal i anhörigfrågor. FMN uppfyller i övrigt också de
kriterier för att erhålla föreningsbidrag som antagits av Socialnämnden 991026. Det är
min bedömning att vi bör öka vårt bidrag till FMN och jag föreslår 50 000:- för 2012.
FMN kommer att komplettera med verksamhetsberättelse för 2011 i slutet av mars
månad.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-07 § 67 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
FMN beviljas verksamhetsbidrag med 30 000:- för 2012.

_____________________
Sänt till:
FMN
Maria Johansson

Justering

RG

AW

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

21 (25)

Diarienummer

2012-05-15

§ 56

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Ignaberga Medborgarhus (Dnr:2012/540
702)
2. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Qpoolen – Fredholms Matkonst
(Dnr:2012/642 702)
3. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Perrong 23 (Dnr:2012/264 702)
4. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Kulturföreningen Markan
(Dnr:2012/1194 702)
5. Minnesanteckningar från Brå-möte 2012-03-08 (Dnr:2012/1214 701)
6. Ansökan om ekonomiskt bistånd för årets ”Varannan Vatten”-kampanj till Region
Skåne (Dnr:2012/1215 700)
7. Jämförelse av biståndet i andra kommuner (Dnr:2012/771 754)
8. Socialstyrelsen, Information om handläggning av överflyttningsärenden
9. Socialstyrelsen, Tillsyn av ungdomsboendet HVB enligt 13 kap 1 § SoL
(Dnr:2011/2061 751)
10. SKL, Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänsten (Dnr:2012/1235 700)
11. Antal ärenden på socialförvaltningen (Bilaga till ärendet Sammanställning av
positiva synpunkter och klagomål 2011) (Dnr:2012/1257 700)
12. Information om utvärdering av familjefridsteamet för kännedom till
Socialnämnden (Dnr:2012/1553 700)
13. Slutrapport till Länsstyrelsen angående NP-projektet (Dnr:2010/373 047)
14. Protokollsutdrag KF § 15 120227, Svar på revisionsrapport – Granskning av
förebyggande arbete och hemmaplanslösningar för barn och unga (Dnr:2011/3796 700)
15. Protokollsutdrag ON § 41 120308-09, Uppdrag till förvaltningarna
16. Protokollsutdrag KF § 26 120326, Kompletteringsbudget 2012
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17. Protokollsutdrag KF § 29 120326, Överenskommelse om mottagande av flyktingar
och övriga skyddsbehövande (Dnr:2011/4661 700)
18. Protokollsutdrag KS § 112 120502, Budgetuppföljning per 2012-03-01
(Dnr:2012/1904 040)

_____________________
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§ 57

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, 2012-03-27
Arbetsutskottets protokoll, 2012-04-03
Arbetsutskottets protokoll, 2012-04-17
Arbetsutskottets protokoll, 2012-05-07

_____________________
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§ 58

Redovisning av § 38 SN 120327
Beslut

Socialnämndens beslut:
Ärendet bordläggs.
Beskrivning av ärendet

Lena Nilsson (s) önskade att få en redovisning om omhändertagande av barn ökat
jämfört med föregående år.

_____________________
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§ 59

Inbjudan föreläsning
Sven-Erik Andersson (s) informerar om att den 30 maj 2012 kl.18.30, Jacobsskolans
aula, anordnas en föreläsning med Lars Hansson, Tullverkets narkotikaexpert. Lars
Hansson kommer att berätta hur narkotikasituationen ser ut i dagens Sverige, hur och
vilka droger som hamnar i Sverige.

_____________________
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