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Diarienummer

2012-10-23
Plats och tid

Socialkontoret, kl.15.00-16.50

Beslutande

Robin Gustavsson (kd) ordförande
Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande
Anna Linell (m)
Göran Blomberg (m)
Ronny Ebbesson (mp)
Christina Hofvander (s)
Anders Wallentheim (s)
Lena Nilsson (s)
Ulf Berggren (sd)

Tjänstgörande ersättare

Patric Troedsson (s)
Martin Karlström (m)

ajournering kl.15.40-15.42

Övriga närvarande

Ersättare

Anita Johannesson (m)
Ann Jonsson (fv)
Annelie Cederberg (s)
Gunnel Bruhn (sd) §§ 93-100, 107 gick kl.16.00

Tjänstemän

Bodil Sundlöf, förvaltningschef §§ 93-107
Anders Iversen, enhetschef §§ 93, 97, 107
Marcus Fronda, ekonom § 97
Angela Samarzija, nämndsekreterare

Utses att justera

Anna Linell

Justeringens plats, tid

Socialkontoret 2012-10-25

Justerade paragrafer

§§ 93-107

Underskrifter Sekreterare

...................................................
Angela Samarzija

Ordförande

...................................................
Robin Gustavsson

Justerare

...................................................
Anna Linell

Justering

RG

AL

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-10-23
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdag

2012-10-23

Datum då anslaget
sätts upp

2012-10-26

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2012-11-19

Förvaringsplats
för protokollet

Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 HÄSSLEHOLM

Underskrift

…………………………………………………….
Angela Samarzija

Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2012……….
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_
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§ 93

Muntlig redovisning av enhetschef Anders Iversen
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Enhetschef Anders Iversen fick i uppdrag av socialnämnden 120911 § 90 att lämna
muntlig redovisning hur bemanningen ser ut på boendegruppen mellan kl.21.00-22.00.
Vid dagens sammanträde informerar Anders Iversen att det är obemannat på
Qvarngården mellan den aktuella tidpunkten. Det är två personal i tjänst på kvällen och
kl.21.00 slutar en personal och den andra åker till Nattjouren. Anders Iversen
informerar att det pågår arbete med att se över arbetssituationen/arbetstiderna med
facket.

_____________________
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§ 94

Svar på fråga från Lena Nilsson
Beslut

Socialnämndens beslut:
Lena Nilsson (s) tackar för informationen och ärendet läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Vid socialnämndens sammanträde 120911 § 91 beslutade socialnämnden att Lena
Nilssons (s) fråga om hur tjänstgöringsgraden ser ut mellan män och kvinnor på
socialförvaltningen skulle hänskjutas till dagens sammanträde.
Tjänstgöringsgraden ser ut enligt följande:
Kvinnor
100%
Kvinnor deltid
Män
Män deltid

100%

104
15
28
9

_____________________
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2012/3683 700

§ 95

Ändrad överenskommelse avseende antalet platser för
ensamkommande barn – mellan Hässleholms kommun och
Migrationsverket samt delegering av beslutanderätten att
teckna överenskommelse
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt socialnämnden att
teckna följande två överenskommelser med Migrationsverket:
-

-

-

Hässleholms kommun förbinder sig att hålla tre boendeplatser tillgängliga för
ensamkommande asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa pojkar i åldern
14-17 år.
I överenskommelsen som avser antalet asylsökande ska ingå en paragraf om
maxkvotering som berättigar till omedelbar omförhandling av
överenskommelsen om antalet barn som anvisats under en 12 månaders period
överstiger 14 barn.
Hässleholms kommun förbinder sig att hålla åtta boendeplatser tillgängliga för
barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT).
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta delegera till
socialnämnden att vid behov (ökning/minskning) omförhandla
överenskommelse avseende antalet PUT-platser.

Skäl för beslut:
Genom att teckna två separata överenskommelser beträffande mottagande av
ensamkommande barn skapas möjlighet att inrätta ett utslussboende för pojkar som fått
uppehållstillstånd (PUT).
Om socialnämnden får rätt att teckna överenskommelse mellan Hässleholms kommun
och Migrationsverket blir det på ett betydligare enklare och snabbare sätt möjligt att
omförhandla överenskommelsen kring antalet PUT platser och därmed anpassa
mottagandet.
Ulf Berggren (sd) deltar ej i beslutet och medges lägga protokollsanteckning.
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2012/3683 700
Forts. § 95

Beskrivning av ärendet

Utredning och förslag av enhetschef Lisskulla Söderström.
Bilaga: Protokollsanteckning
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-10-02 § 121 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt socialnämnden att
teckna följande två överenskommelser med Migrationsverket:
-

-

-

Hässleholms kommun förbinder sig att hålla tre boendeplatser tillgängliga för
ensamkommande asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa pojkar i åldern
14-17 år.
I överenskommelsen som avser antalet asylsökande ska ingå en paragraf om
maxkvotering som berättigar till omedelbar omförhandling av
överenskommelsen om antalet barn som anvisats under en 12 månaders period
överstiger 14 barn.
Hässleholms kommun förbinder sig att hålla åtta boendeplatser tillgängliga för
barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT).
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta delegera till
socialnämnden att vid behov (ökning/minskning) omförhandla
överenskommelse avseende antalet PUT-platser.

Skäl för beslut:
Genom att teckna två separata överenskommelser beträffande mottagande av
ensamkommande barn skapas möjlighet att fullt ut finansiera ett utslussboende för
pojkar som fått uppehållstillstånd (PUT). Antalet barn som tas emot kommer inte att
bli fler än med nuvarande överenskommelse.
Om socialnämnden får rätt att teckna överenskommelse mellan Hässleholms kommun
och Migrationsverket blir det på ett betydligare enklare och snabbare sätt möjligt att
omförhandla överenskommelsen kring antalet PUT platser.
Socialnämndens arbetsutskott 2012-09-18 § 118 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ärendet bordläggs.

_____________________
Sänt till:
Kommunkansliet
Lisskulla Söderström
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§ 96

Ansökan om bidrag till inköp av litteratur till biblioteket med
30 000 kr
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att fördela 30 000:- av schablonersättningen till
kulturnämnden för inköp av lexikon, övrig litteratur enligt bibliotekets gottfinnande
avseende integrationsbefrämjande verksamhet samt att en återrapport lämnas in av de
gjorda inköpen.
Yrkande

Göran Blomberg (m) yrkar att 30 000:- av schablonersättningen fördelas till
kulturnämnden för inköp av lexikon, övrig litteratur enligt bibliotekets gottfinnande
avseende integrationsbefrämjande verksamhet samt att en återrapport lämnas in av de
gjorda inköpen.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition dels på dels arbetsutskottets förslag och dels på Göran
Blombergs (m) yrkande och finner Göran Blombergs (m) yrkande bifallet.
Beskrivning av ärendet

Utredning och förslag av enhetschef Peter Hansson.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-10-02 § 122 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden medger att bistånd till inköp lämnas till biblioteket med 30 000 kr
avseende inköp av lexikon, övrig litteratur enligt bibliotekets gottfinnande avseende
integration samt att en återrapport lämnas in av de gjorda inköpen.

_____________________
Sänt till:
Jenny Alskepp
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§ 97

Delårsrapport för Socialnämndens verksamhet per 2012-08-31
Beslut

Socialnämndens beslut:
Delårsrapport per 2012-08-31 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 2012-10-02 § 123 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Delårsrapport per 2012-08-31 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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§ 98

Redovisning av hur de satta planeringsramarna kommer att
påverka möjligheten att nå kommunens övergripande mål
samt de lagstiftade kraven
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
S deltar ej i beslutet.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

När kommunstyrelsen beslutade om planeringsramarna för 2013-2015 fattades också
beslut om att samtliga nämnder ska senast den 27 september 2012 redovisa till
kommunledningskontorets ekonomiavdelning hur de satta planeringsramarna kommer
att påverka möjligheten att nå kommunens övergripande mål samt de lagstiftande
kraven.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-10-02 § 130 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Redovisningen godkänns.
Leif Jannerstig (s) deltar ej i beslutet.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

_____________________
Sänt till:
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning
Eva-Lotta Svensson
Bodil Sundlöf
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§ 99

Attesträtt avseende attestlistor i verksamhetssystemet Viva
Beslut

Socialnämndens beslut:
Den föreslagna attesträtten godkänns.
Beskrivning av ärendet

Uppdatera antaget beslut från 2005 avseende attesträtt av attestlistor från dåvarande
verksamhetssystem WM-IFO.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-10-16 § 132 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Den föreslagna attesträtten godkänns.

_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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§ 100

Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn av
alkoholservering
Beslut

Socialnämndens beslut:
Föreslå kommunfullmäktige att nya avgifter för tillstånd och tillsyn av
alkoholservering utifrån handläggarens förslag antas med ändringen av avgiften för
servering i inrikes trafik till 750 kronor.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Yrkande

Anna Linell (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att avgiften
servering i inrikes trafik höjs till 750 kronor.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på Anna
Linells (m) yrkande och finner Anna Linells (m) yrkande bifallet.
Beskrivning av ärendet

Utredning och förslag av tillståndsinspektör Otto Graudums.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-10-16 § 133 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Föreslå kommunfullmäktige att anta nya avgifter för tillstånd och tillsyn av
alkoholservering.

_____________________
Sänt till:
Kommunkansliet
Otto Graudums
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§ 101

Samarbetsavtal mellan Region Skåne och Hässleholms
kommun avseende psykiatri
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden godkänner reviderade samarbetsavtal avseende Psykiatri för barn och
ungdomar samt Psykiatri för vuxna och ger förvaltningschefen i delegation att
underteckna avtalen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har sedan 2010-06-01 samarbetsavtal med Region Skåne avseende
Psykiatri för barn och ungdomar och Psykiatri för vuxna. Avtalsparterna har träffats
och stämt av avtalet och föreslagit mindre justeringar av avtalet till följd av
organisationsförändringar och personalbyten i de olika organisationerna. Avtalet
föreslås gälla från och med 2012-06-01 på grund av att det gamla avtalet annars
förlängs med ett år från och med 2012-05-31.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2012-10-16 § 136 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden godkänner reviderade samarbetsavtal avseende Psykiatri för barn och
ungdomar samt Psykiatri för vuxna och ger förvaltningschefen i delegation att
underteckna avtalen.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
Marie Olsson Taxén
Martin Göransson
Anders Iversen
Bodil Sundlöf

Justering

RG

AL

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

13 (18)

Diarienummer

2012-10-23

§ 102

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Skyrups Golfklubb (Dnr:2012/2588
702)
2. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Vinslövsdagarna (Dnr:2012/1651 702)
3. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Hocky Festivalen (Dnr:2012/2892 702)
4. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Tykarspgrottan – Anna och Marcus
Axelsson (Dnr:2012/3444 702)
5. Återkallande av tillstånd till servering av alkoholdrycker – Tykarpsgrottan, Bengt
Svensson
6. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Tykarpsgrottan (Dnr:2012/3665 702)
7. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Ignaberga Medborgarhus
(Dnr:2012/3420 702)
8. Ordförandebeslut, Ändra förvaltningschefens delegation avseende
överenskommelse om anställningsvillkor vid nyanställning, ändrad tjänst eller
motsvarande (Dnr:2012/3417 700)
9. Protokollsutdrag KF 120827 § 89, Budgetuppföljning – redovisning av åtgärder
10. Protokollsutdrag KS 120829 § 173, Redovisning av socialnämndens verksamhet
med mottagande av ensamkommande barn
11. Protokollsutdrag KF 120827 § 86, Strategi för energieffektivisering innehållande
mål och åtgärder fram till och med 2014
12. Redovisning av sommarverksamhet vid Familjens Hus sommaren 2012
(Dnr:2012/3722 700)
13. Nyhetsbrev serveringstillstånd, Susanna Möller och Otto Graudums
14. Informations- och prognosbrev, Länsstyrelserna, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen (Dnr:2012/3657 700)
15. Socialstyrelsen, Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare (Dnr:2012/1476
700)
16. Minnesanteckningar ifrån Brå-möte 2012-09-13 för kännedom (Dnr:2012/3884
701)
_____________________
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§ 103

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, 2012-09-11
Arbetsutskottets protokoll, 2012-09-18
Arbetsutskottets protokoll, 2012-10-02
Arbetsutskottets protokoll, 2012-10-16

_____________________

Justering

RG

AL

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

14 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

15 (18)

Diarienummer

2012-10-23

§ 104

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handling:
1. Inbjudan till dialog om samlokalisering av socialtjänstens öppna insatser och första
linjens barn- och ungdomspsykiatri i Hässleholm (Dnr:2012/4140 700)

_____________________
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§ 105

Inspirationsföreläsning med Thomas Fogdö
Beslut

Socialnämndens beslut:
Göran Blomberg (m), Ronny Ebbesson (mp), Christina Hofvander (s) och Lena
Nilsson (s) får deltaga vid föreläsningen med ersättning.
Beskrivning av ärendet

Ordförande Robin Gustavsson informerar om kommande föreläsning med Thomas
Fogdö. Föreslår att två ordinarie ledamöter från majoriteten och två från oppositionen
får deltaga i föreläsningen. Förslag lämnas på Göran Blomberg (m), Ronny Ebbesson
(mp), Christina Hofvander (s) och Lena Nilsson (s).

_____________________
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§ 106

Tack
Ordförande Robin Gustavsson (kd) tackar för uppvaktningen i samband med hans 70års dag.

_____________________
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§ 107

Fråga om Novum
Christina Hofvander (s) ställer fråga om hur Novums förmåga att möta klienter är?
Enhetschef Anders Iversen lämnar svar på frågan.

_____________________
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