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§ 60

Månadsuppföljning för Socialnämndens verksamhet per
2012-04-30 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2012-04-30 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 2012-05-22 § 76 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Månadsuppföljning per 2012-04-30 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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§ 61

Revidering av vuxenenhetens ASI-plan för 2012
Beslut

Socialnämndens beslut:
Reviderad ASI-plan för 2012 antas.
Beskrivning av ärendet

Vuxenenheten arbetar med ASI (addiction severity index) som ett led i
utredningar avseende missbruk. Det är ett sätt att mäta beroendets svårighetsgrad.
Socialnämnden antog en ASI-plan för 2009, 2010 och 2011 och denna bör
revideras årligen. I förslaget inför 2012 har vi ändrat i några formuleringar.
Ändringarna är markerade med kursiverad stil.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-22 § 77 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Reviderad ASI-plan för 2012 antas.

_____________________
Sänt till:
Jenny Winther
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§ 62

Begäran om omförhandling av hyra enligt § 10 i avtal
mellan Frida kvinnojour och Socialnämnden
Beslut

Socialnämndens beslut:
Ändra § 8 i avtal med Frida kvinnojour angående hyra för abonnerat rum till 150 000
kr/år.
Beskrivning av ärendet

Frida kvinnojour begär omförhandling av hyra då kraven på boendet ökar och de
kommer att tvingas anställa mer personal för att leva upp till de krav som ställs i
Socialstyrelsens allmänna råd 2012-2-24.
Se utredning.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-22 § 78 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ändra § 8 i avtal med Frida kvinnojour angående hyra för abonnerat rum till 150 000
kr/år.

_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 63

Ansökan om verksamhetsbidrag från Frida kvinnojour
Beslut

Socialnämndens beslut:
Frida kvinnojour beviljas 200 000 kr i verksamhetsbidrag för 2012.
Beskrivning av ärendet

Frida kvinnojour erhöll 2009 och 2010 verksamhetsbidrag med 200 000 kr. 2011 drogs
det ner till 175 000 kr. Kostnaden för den ideella verksamheten har ökat och Frida
kvinnojour har nu fler ideella som är engagerade i verksamheten. Se tjänsteutlåtande.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-22 § 79 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Frida kvinnojour beviljas 200 000 kr i verksamhetsbidrag för 2012.
Yrkande

Leif Jannerstig (s) yrkar bifall till förslaget.

_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 64

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel till
Familjefridsprojektet senast 120525
Beslut

Socialnämndens beslut:
Ansökan om utvecklingsmedel till Familjefridsprojektet översänds till Socialstyrelsen.
Yrkande

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

Hässleholms kommun har 2007 – 30 juni 2012 erhållit utvecklingsmedel från
Länsstyrelsen med 4 854 tkr till familjefridsprojektet och med 1 041 tkr till Frida
kvinnojour. Nya utvecklingsmedel delas hösten 2012 ut av Socialstyrelsen.
Två tjänster som familjeterapeuter har implementerats i socialförvaltningen, medan
samordnaren och samtals/bildterapeuten har projektanställning som löper ut i juni.
Familjefridsteamet saknar dessutom en barnsamordnare som stöd för de barn som
bevittnat våld. Ansökan till Socialstyrelsen gäller tre tjänster samt utbildning och
handledning. Totalt ansöks om 1 680 tkr.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-05-22 § 80 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ansökan om utvecklingsmedel till Familjefridsprojektet översänds till Socialstyrelsen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 65

Uppdrag angående åtgärder för att hålla 2012 års budget
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns och översänds till ekonomikontoret med följande kommentar:
”Beskrivna överväganden under punkt 1 och 2 samt under punkt 3 vad gäller
underrubrikerna C, D och F kan dessa inte genomföras utifrån nämndens måluppfyllelse
och ansvar för verksamheten”.
S deltar ej i beslutet och medges lägga protokollsanteckning.
Beskrivning av ärendet

Det ekonomiska läget för socialnämnden har successivt försämrats sedan slutet av 2008
då finanskrisen kom. Sedan dess har en återhållsamhet präglat organisationen och
många olika åtgärder för att minska kostnaderna har genomförts under en längre tid.
Redan 2009 gjordes en total genomgång av nämndens ekonomi konto för konto och
möjliga kostnadsminskningar på centrala konton och personal genomfördes i 2010 års
sparbeting. Dessa besparingar har sedan legat kvar i budgeten. Parallellt med
besparingsåtgärder har nämnden arbetat med att införa de krav på ökad kvalitet i
socialtjänsten som staten har beslutat om utan att tillföra ytterligare medel.
Möjligheterna till ytterligare besparingar bedöms därför som ytterst begränsade.
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att fullgöra kommunens
uppgifter inom socialtjänstens område individ- och familjeomsorgen. Socialnämnden
ansvarar i sin tur för att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten följs. De särskilda föreskrifterna för
socialnämndens verksamhet regleras i bland annat socialtjänstlagen, föräldrabalken,
lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare. Den enskilde har enligt
lagarna rättigheter som inta kan inskränkas och kommunen har skyldigheter som inte
kan åsidosättas på grund av resursbrist utan rättsliga verkningar som följd.
Bilaga: Protokollsanteckning
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Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-06-05 § 85 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Redovisningen godkänns och översänds till ekonomikontoret med följande kommentar:
”Beskrivna överväganden under punkt 1 och 2 samt under punkt 3 vad gäller
underrubrikerna C, D och F kan dessa inte genomföras utifrån nämndens måluppfyllelse
och ansvar för verksamheten”.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Reservation

Leif Jannerstig (s) deltar ej i beslutet och medges lägga protokollsanteckning.

_____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Bodil Sundlöf
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§ 66

Implementering av AVA projektet under tidsperioden
120801-121231
Beslut

Socialnämndens beslut:
De medel som ställts till förfogande från KF används för att implementera Lotus och
PUH modulerna i det vanliga arbetet med remitterade klienter på
Arbetsmarknadsenheten från socialtjänsten.
Använda en 100% tjänst i implementeringen som socialsekreterare och en 50% tjänst
som arbetskonsulent.
Resterande medel kan i samråd med socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten och
den enskilde användas till upphandling av specialistinsatser.
Implementering i projektet sker på Arbetsmarknadsenheten och att placering av
personal sker på Arbetsmarknadsenheten.
Arbetsledning sker från socialförvaltningen.
Yrkande

Robin Gustavsson (kd) yrkar att tredje förslaget till beslut ändras till ”Resterande medel
kan i samråd med socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten och den enskilde
användas till upphandling av specialistinsatser”.
Beskrivning av ärendet

Implementering av AVA bör ske i samverkan och på Arbetsmarknadsenheten. Personal
som arbetar i Lotus (100%) och PUH (50%) förs över för att bibringa övrig personal de
erfarenheter som nått i AVA projektet. Placering av personal sker i första hand fram till
121231. Under perioden fram till 121231 får ytterligare insatser utredas tillsammans
med Arbetsmarknadsenheten.
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Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-06-19 § 87 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
De medel som ställts till förfogande från KF används för att implementera Lotus och
PUH modulerna i det vanliga arbetet med remitterade klienter på
Arbetsmarknadsenheten från socialtjänsten.
Använda en 100% tjänst i implementeringen som socialsekreterare och en 50% tjänst
som arbetskonsulent.
Resterande medel, upp till 500 000 kr, kan användas till upphandling av
specialistinsatser.
Implementering i projektet sker på Arbetsmarknadsenheten och att placering av
personal sker på Arbetsmarknadsenheten.
Arbetsledning sker från socialförvaltningen.

_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 67

Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet
2013
Beslut

Socialnämndens beslut:
BRIS beviljas bidrag med 5 000 kronor avseende verksamhetsåret 2013.
Beskrivning av ärendet

BRIS ansöker om verksamhetsbidrag med 104 770 kronor. Summan är baserad på antal
barn, 0-18 år, bosatta i Hässleholms kommun och 10 kronor/barn.
Barn kan komma i kontakt med BRIS genom Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen,
BRIS-chatten och BRIS diskussionsforum. Medelåldern för alla barnkontakter var förra
året 13,8 år. Det finns även ett diskussionsforum för barn och ungdomar på
www.bris.se. För vuxna finns BRIS Vuxentelefon och www.barnperspektivet.se.
Det finns inte någon lokal mottagning i Hässleholms kommun.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-06-19 § 88 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
BRIS beviljas bidrag med 5 000 kronor avseende verksamhetsåret 2013.

_____________________
Sänt till:
BRIS
Lisskulla Söderström
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§ 68

Månadsuppföljning för Socialnämndens verksamhet per 201205-31 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2012-05-31 godkänns.
Förvaltningen får i uppdrag att särskilt analysera ungdomsplaceringarna på
ungdomsboendet i förhållande till externa placeringar.
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 2012-06-19 § 90 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Månadsuppföljning per 2012-05-31 godkänns.
Förvaltningen får i uppdrag att särskilt analysera ungdomsplaceringarna på
ungdomsboendet i förhållande till externa placeringar.
_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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§ 69

Metodutvecklingsprojekt områdesindelad myndighetsutövning
Beslut

Socialnämndens beslut:
Metodutvecklingsprojektet områdesindelad myndighetsutövning flyttas fram i tid och
avvaktar utvärdering och utfall av nyligen implementerad arbetsgång för samverkan
kring multibehovsfamiljer.
Beskrivning av ärendet

I enlighet med verksamhetsmålet att genomföra försök med handläggning efter
geografisk områdesindelning (under avsnittet ”Ekonomi i balans”) uppdrogs åt
utredningssekreteraren att leda projektet ”Områdesindelad myndighetsutövning”, se
bifogad uppdragsplan.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-06-19 § 91 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Metodutvecklingsprojektet områdesindelad myndighetsutövning flyttas fram i tid och
avvaktar utvärdering och utfall av nyligen implementerad arbetsgång för samverkan
kring multibehovsfamiljer.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 70

Rutiner för att säkerställa barns säkerhet i familjehem
Beslut

Socialnämndens beslut:
Föreslagna rutiner gällande barns säkerhet i familjehem antas och införs i barn- och
ungdomsenhetens riktlinjer.
Beskrivning av ärendet

I tidigare svar till revisorer har angivits att rutiner gällande barns säkerhet i familjehem
ska utformas.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-06-19 § 92 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Föreslagna rutiner gällande barns säkerhet i familjehem antas och införs i barn- och
ungdomsenhetens riktlinjer.

_____________________
Sänt till:
Carina Persson
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§ 71

Förslag till ny organisation inom barn- och ungdomsenheten
för arbetet med utsatta barn
Beslut

Socialnämndens beslut:
En organisationsförändring av barn och ungdomsenheten görs från och med 2012-08-15
genom inrättande av en mottagningsgrupp och en grupp för öppet stöd/service.
Omorganisationen görs utifrån befintlig personalbemanning.
Organisationen består i och med förslaget av:
myndighet med mottagningsgrupp, barngrupp, ungdomsgrupp, familjehemsgrupp och
hemmaplan med öppen service utan biståndsbeslut, familjebehandling samt
ungdomsboendet HVB.
Myndighetsorganisationen:
Enhetschef barn och ungdom med ansvar för myndighet och samordning av hela barn
och ungdomsenheten
4 socialsekreterare (en med utveckling/samordningsfunktion) arbetar med
förhandsbedömningar och yttranden (mottagningsgrupp)
14 socialsekreterare arbetar med utredning/uppföljning (uppdelat i barn och
ungdomsgrupp)
3,75 familjehemssekreterare arbetar med utredning och stöd till familjehem samt 4
socialsekreterare med uppföljning av placerade barn (familjehemsgrupp).
Hemmaplan:
Enhetschef hemmaplan med ansvar för förebyggande, öppenvård och HVB
2 socionomer, 1,75 familjebehandlare och 4 fältsekreterare arbetar med öppet stöd,
gruppverksamhet och service.
8,55 familjebehandlare (varav en gruppchef) arbetar med biståndsbedömd
familjebehandling
En av socionomtjänsterna i öppet stöd/service tillförordnas som 0,5 gruppchef under
2012-2013 genom 0,25 vakant familjebehandlare och 0,25 vakant socialsekreterartjänst
Förvaltningen ges i uppdrag att söka lämplig lokal för samordning av verksamheten och
att organisationsförändringen fram till dess sker inom befintliga lokaler.
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Yrkande

Lena Nilsson (s) och Anna Linell (m) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Kraven på socialtjänstens arbete har ökat utifrån lagändringar och förtydliganden av
uppdraget. I revisionsrapporter och socialstyrelsens granskningar finns krav på tydligare
uppföljning och styrning av vårt arbete samt arbete utifrån målgruppsanalyser.
Utredningen från Örebro visar att socialtjänstens förhållande till skolan behöver
tydliggöras och våra olika uppdrag renodlas. Forskningen och erfarenhet visar att
möjligheten för föräldrar att själva söka stöd utan tidigare utredning är en
framgångsfaktor och att en tydlig mottagningsgrupp som tar emot anmälningar från
våra samarbetspartners ger större möjlighet för socialtjänsten att ge stöd till de barn och
ungdomar som behöver det. Socialtjänsten måste kunna klara kraven kring
myndighetsutövningen som till exempel att göra förhandsbedömningar inom 14 dagar
och utredningar inom 4 månader. Utifrån detta och införandet av en evidensbaserad
socialtjänst i Hässleholm behöver vår organisation förändras till att bli mer renodlad
och tydlig.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-06-19 § 93 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
En organisationsförändring av barn och ungdomsenheten görs från och med 2012-08-15
genom inrättande av en mottagningsgrupp och en grupp för öppet stöd/service.
Omorganisationen görs utifrån befintlig personalbemanning.
Organisationen består i och med förslaget av:
myndighet med mottagningsgrupp, barngrupp, ungdomsgrupp, familjehemsgrupp och
hemmaplan med öppen service utan biståndsbeslut, familjebehandling samt
ungdomsboendet HVB.
Myndighetsorganisationen:
Enhetschef barn och ungdom med ansvar för myndighet och samordning av hela barn
och ungdomsenheten
4 socialsekreterare (en med utveckling/samordningsfunktion) arbetar med
förhandsbedömningar och yttranden (mottagningsgrupp)
14 socialsekreterare arbetar med utredning/uppföljning (uppdelat i barn och
ungdomsgrupp)
3,75 familjehemssekreterare arbetar med utredning och stöd till familjehem samt 4
socialsekreterare med uppföljning av placerade barn (familjehemsgrupp).
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Hemmaplan:
Enhetschef hemmaplan med ansvar för förebyggande, öppenvård och HVB
2 socionomer, 1,75 familjebehandlare och 4 fältsekreterare arbetar med öppet stöd,
gruppverksamhet och service.
8,55 familjebehandlare (varav en gruppchef) arbetar med biståndsbedömd
familjebehandling
En av socionomtjänsterna i öppet stöd/service tillförordnas som 0,5 gruppchef under
2012-2013 genom 0,25 vakant familjebehandlare och 0,25 vakant socialsekreterartjänst
Förvaltningen ges i uppdrag att söka lämplig lokal för samordning av verksamheten och
att organisationsförändringen fram till dess sker inom befintliga lokaler.

_____________________
Sänt till:
Martin Göransson
Marie Olsson Taxén
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2012-06-26
2012/2376 700

§ 72

Förslag till utvecklingsplan för ”Stöd till anhöriga”
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förslag till utvecklingsplan för ”Stöd till anhöriga” godkänns.
Beskrivning av ärendet

Distriktschef vid omsorgsförvaltningen Kerstin Maritzson fick i uppdrag av styrgruppen
för anhörigstöd att utarbeta en utvecklingsplan för stöd till anhöriga i Hässleholms
kommun. Planen ska omfatta barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och
individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden. Ett förslag till utvecklingsplan för
”Stöd till anhöriga” presenteras nu här.
I uppdraget ingick även att föreslå ny organisation för kommunens anhörigstöd med
representation från de tre nämnderna. Se förslag till ny organisation i
Minnesanteckningar styrgruppen, anhörigstöd 2012-05-11.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-06-19 § 94 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förslag till utvecklingsplan för ”Stöd till anhöriga” godkänns.

_____________________
Sänt till:
Kerstin Beyhammar
Marie Olsson Taxén
Bodil Sundlöf
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Diarienummer

2012-06-26
2012/2470 700
§ 73

Redovisning av verksamheten på boendet för
ensamkommande barn, HVB Pilen
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden lämnar redovisning till kommunstyrelsen avseende boendet för
ensamkommande barn, HVB Pilen.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beslutade 2011-01-31 att uppdra åt
socialnämnden att teckna avtal med Migrationsverket om max 8 boendeplatser för
ensamkommande barn 14-17 år. Tre av platserna ska reserveras för asylsökande barn.
En föreståndare och 6 tjänster som handledare anställdes. Personalen började sina
anställningar 2011-10-17 och socialförvaltningen öppnade sitt boende, HVB
Pilen, 2011-11-07.
Sex pojkar anvisades plats på HVB Pilen i november 2011 och ytterligare två i
februari 2012, samtliga från Afghanistan. Sex av dem har fått uppehållstillstånd
(PUT) och två kommer att få besked senast i slutat av juni.
Det finns ett väl etablerat samarbete med pojkarnas respektive skolor. Pojkarna
har funnit sig väl tillrätta i boendet och fungerar väl i såväl skolan som på fritiden.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-06-19 § 97 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden lämnar redovisning till kommunstyrelsen avseende boendet för
ensamkommande barn, HVB Pilen.
_____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Lisskulla Söderström
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2012-06-26

§ 74

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Redovisning av § 39 SN 120327
2. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Partyfabriken – Sösdaladagarna
(Dnr:2012/1450 702)
3. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Partyfabriken – Tyringedagarna
(Dnr:2012/1451 702)
4. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Pub och Restaurang Ahlström – Siesta
(Dnr:2012/1891 702)
5. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Ignaberga Medborgarhus
(Dnr:2012/2031 702)
6. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Värdshuset Tre Hammare – Sylvias Bar
och Restaurang (Dnr:2012/1679 702)
7. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Backstagebaren Siesta/Grafitti Café
(Dnr:2012/1853 702)
8. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Café Sjöstugan – Vittsjö Vattenskidklubb
(Dnr:2012/1408 702)
9. Protokollsutdrag ON 120424 § 57, Slutrapport NP projektet
10. Protokollsutdrag ON 120424 § 67, Team 3
11. Protokollsutdrag KS 120502 § 86, Granskningsrapporter intern kontroll 2011
12. Protokollsutdrag KS 120516 § 125, Interna kontrollplaner för kommunens
verksamhet
13. Socialstyrelsen beslut, Tillsyn enligt SoL av Ungdomsboendet HVB
(Dnr:2012/1259 751)
14. Rutiner och regler för Ungdomsboendet HVB (Dnr:2012/2363 751)

_____________________
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Sammanträdesdatum

2012-06-26

§ 75

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, 2012-05-15
Arbetsutskottets protokoll, 2012-05-22
Arbetsutskottets protokoll, 2012-06-05
Arbetsutskottets protokoll, 2012-06-19

_____________________
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2012/2361 700
§ 76

Socialförvaltningen har behov av lokaler till utslussboende för
ensamkommande barn
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ge Tekniska avdelningen i
uppdrag att utreda möjligheten för socialförvaltningen att få disponera två hus samt
personallokal på Hagtornsgatan i Hässleholm, lokaler som för närvarande disponeras av
Omsorgsnämnden. Ärendet behöver utredas skyndsamt.
Ulf Berggren (sd) deltar ej i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen öppnade 2011-11-07 ett boende för ensamkommande pojkar, HVB
Pilen, Pilgatan 22, Hässleholm.
Sex pojkar anvisades plats på HVB Pilen i november 2011 och ytterligare två i februari
2012. Sex av dem har fått uppehållstillstånd (PUT) och två kommer, senast i slutet av
juni 2012, att få besked. Sannolikt kommer även de att få PUT. Under 2012 fyller sex
av dem 15 år, en fyller 17 år och ytterligare en blir 18 år i december.
Överenskommelsen mellan Hässleholms kommun och Migrationsverket innebär att tre
platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn vilket i förlängningen innebär att
barn som fått uppehållstillstånd (PUT) måste slussas ut från HVB Pilen. Eftersom de
pojkar som anvisats är omyndiga kan de inte slussas ut i egna lägenheter.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-06-19 § 89 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ge Tekniska avdelningen i
uppdrag att utreda möjligheten för socialförvaltningen att få disponera två hus samt
personallokal på Hagtornsgatan i Hässleholm, lokaler som för närvarande disponeras av
Omsorgsnämnden. Ärendet behöver utredas skyndsamt.
_____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Justering
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§ 77

Fråga från Anna Linell (m)
Beslut

Socialnämndens beslut:
Ärendet hänskjuts till socialnämndens sammanträde den 11 september 2012.
Beskrivning av ärendet

Vid ett möte med skolinspektionen framkom att det i Hässleholm finns hinder för
individer, som saknar grundläggande studier, att få försörjningsstöd under pågående
utbildning.
Samtidigt visar information att andra kommuner betalar ut försörjningsstöd under
utbildningstiden.
Vad säger lagen och vad är det som hindrar att vi i Hässleholm inte kan betala ut
försörjningsstöd till individer som behöver grundläggande utbildning?

_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 78

Fråga från Christina Hofvander (s)
Christina Hofvander (s) undrar hur förvaltningen hanterar medarbetarnas avslut vid
förvaltningen. Följs orsak till avslut upp vid avslutssamtalet?
Bodil Sundlöf informerar att personalstrateg Martin Svensson har en del avslutssamtal
och att i målen för 2012 ska man titta på antal vikarier och omsättning. Diskussion förs
att anlita en konsult, som skulle kunna göra intervjuer med de anställda och bland annat
fråga vad det viktigaste en arbetsplats kan göra för att man som anställd ska stanna
kvar. Christina Hofvander (s) tackar för svaret.
Uppföljning kommer att ske till hösten.

_____________________
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