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Protokollet är justerat
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2011/2351 022

§ 93

Ändring av tjänstetitel från utredningsassistent till
handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden medger förändring av tjänstetitel från utredningsassistent till
handläggare för personal på ekonomiskt bistånd för de som genomgått utbildning i
rättskunskap.
Ajournering

Ajournering kl.15.25.
Sammanträdet återupptas kl.15.30
Beskrivning av ärendet

Sedan flera år finns ett antal utredningsassistenter på enheten för ekonomiskt bistånd.
Sedan 2010 har utredningsassistenterna en utökad delegation rörande handläggning av
försörjningsstöd.
Tjänstetiteln utredningsassistent är inte längre en bra beteckning då man enligt
delegationen beslutar i ärende rörande försörjningsstöd. Utredningsassistenttiteln känns
också påtagligt föråldrad då det i själva titeln anges att man skall assistera vid
utredning.
I medarbetardiskussionerna framkommer alltmer att statusen på försörjningsstödet
måste höjas. Ett led att höja statusen vore att ändra tjänstetitel från utredningsassistent
till handläggare.
Ur arbetsgivarsynpunkt har våra utredningsassistenter en tjänstetid väl överstigande 15
år och är väl förtrogna med såväl socialtjänsten som handläggningen av ärende.
Dock har flera av tjänstemännen en bristande formell kompetens. Där arbetsgivaren
ställt medel till förfogande för ett deltagande i en fortbildning inom rättskunskap. Av
olika anledningar har man dock valt att inte delta i denna fortbildning. Andra inom
gruppen har valt att delta i kompetensgivande utbildning genom att utnyttja möjligheter
till fritidsstudier. Dock får det anses som övervägande att ändra tjänstetitel till
handläggare som skulle vara en markering rörande statusen för denna grupp.
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2011/2351 022
Forts. § 93
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-28 § 104 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden medger förändring av tjänstetitel från utredningsassistent till
handläggare för personal på ekonomiskt bistånd enligt nedan.
_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 94

Månadsuppföljning för Socialnämndens verksamhet per 201105-31 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2011-05-31 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I budget 2011 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 2011-06-28 § 105 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Månadsuppföljning per 2011-05-31 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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§ 95

Förslag till revidering av delegations- och
verkställighetsförteckning
Beslut

Socialnämndens beslut:
Föreslagen ändring av lydelsen i delegationsordningen avsnitt 3 a godkänns och gäller
omedelbart.
Föreslagen revidering av delegationsordningen avsnitt 5 godkänns och gäller
omedelbart.
Föreslagen ändring av verkställighetsförteckningen avsnitt 2 punkt 3 godkänns och
gäller från och med 2011-09-01.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Socialtjänstlagen ändrades 2011-05-01 med syfte att förtydliga kommunernas ansvar
och därigenom skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister och stärka den
enskildes rättssäkerhet. Samtliga regler om ansvarsfördelning mellan kommuner har
samlats i ett nytt kapitel, 2 a kap SoL.
Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt
socialtjänstlagen kvarstår.
Ändringarna i socialtjänstlagen medför att lydelsen i delegationsordningen i relevanta
delar måste ändras.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-08-09 § 113 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Föreslagen ändring av lydelsen i delegationsordningen avsnitt 3 a godkänns och gäller
omedelbart.
Föreslagen revidering av delegationsordningen avsnitt 5 godkänns och gäller
omedelbart.
Föreslagen ändring av verkställighetsförteckningen avsnitt 2 punkt 3 godkänns och
gäller från och med 2011-09-01.
_____________________
Sänt till:Ulla-Brita Wallenius
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§ 96

Uppdrag till förvaltningen
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen
lämna ett förslag med utgångspunkt i vad utredarna Berth Danemark, Ulrika Englund
och Per Germundsson, Örebro Universitet, beskriver i sin sammanfattning (sid 4-5) i
utredningen ”Att utveckla samverkan om barn och ungdom”.
Yrkande

Anna Linell (m) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet

Örebro universitet har utrett och lämnat förslag till samverkansformer mellan skola och
socialtjänst för att förebygga, upptäcka och ge rätt stöd till barn och ungdomar 0-18 år i
Hässleholm. Man har lämnat tre förslag men förordar förslag nummer 2 som bland
annat innebär att skolans elevhälsa blir den centrala och sammanhållande enheten i
arbetet kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-08-09 § 114 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen
lämna ett förslag med utgångspunkt i vad utredarna Berth Danemark, Ulrika Englund
och Per Germundsson, Örebro Universitet, beskriver i sin sammanfattning (sid 4-5) i
utredningen ”Att utveckla samverkan om barn och ungdom”.
_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§ 97

Socialsekreterare i skolas arbete skolåret 2011/2012
Beslut

Socialnämndens beslut:
Revidering av måldokumentet enligt förslag daterat 2011-06-21.
Beskrivning av ärendet

Under 2011 har Örebro Universitetets slutrapport ”Att utveckla samverkan”
färdigställts. Några beslut om förändring med anledning av slutrapporten är inte tagna.
Styrgruppen för socialsekreterare i skola anser att en revidering av måldokumentet bör
göras, och gälla under höstterminen 2011, i avvaktan på att beslut om hur samverkan
ska organiseras inför 2012 tas.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-08-09 § 115 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Revidering av måldokumentet enligt förslag daterat 2011-06-21.
_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§ 98

Samverkansavtal rörande upphandling av placeringar och
handledning
Beslut

Socialnämndens beslut:
Teckna samverkansavtal med Kommunförbundet Skåne rörande upphandling och
förvaltning av avtal gällande enstaka placeringar av barn, ungdom och missbrukare
samt att ge socialnämndens ordförande fullmakt att underteckna avtalen.
Framföra att bättre förutsättningar skapas för mindre enheter.
Beskrivning av ärendet

Skånes och Hallands kommuner samarbetar kring
upphandling/uppföljning/kvalitetssäkring kring nedanstående områden:
• Barn, ungdom och missbrukare
Vård i HVB-hem för familjer, barn, ungdomar, vuxna med missbruk,
konsulentstödd familjehemsvård, strukturerad öppenvård för familjer,
barn, ungdomar och vuxna, boende för ensamkommande barn och
ungdomar samt behandlingsinriktade arbets- och boendekollektiv.
• Äldreomsorg
Omsorg om personer med demenssjukdom, med demenssjukdom och
utagerande beteende, personer i rehabiliteringsvård, avlastning/växelvård
och eller annan korttidsvård.
• Psykiskt funktionshindrade och LSS
Psykiskt funktionshindrade - omsorg om personer med psykossjukdom,
neuropsykiatrisk problematik, depressioner, dubbeldiagnoser samt psykisk
störning.
LSS – insatser i form av bostad med särskild service för barn och
ungdomar enligt 1 § punkt 1, daglig verksamhet enligt 1 § punkt 1 och 2,
samt bostad med särskild service för vuxna, korttidstillsyn och
korttidsvistelse enligt 1 § punkt 1, 2 och 3.
• Handledningsresurser för psykosocial verksamhet för kommunens egen
personal.
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Forts. § 98
Nuvarande samarbete är reglerat i ett Samverkansavtal som gäller fram till och med
2012-12-31 och avser enstaka placeringar av barn, ungdom och missbrukare och
handledning. Gällande Ramavtal går ut i augusti 2012 och en ny upphandlingsprocess
behöver därför påbörjas snarast möjligt.
För att reglera den kommande upphandlingen och förvaltningen av det nya
ramavtalet som ska börja gälla från och med 2012-09-01 behöver ett nytt
Samverkansavtal som sträcker sig fram till 2016-12-31 träffas mellan
Kommunförbundet Skåne och kommunerna. Samverkansavtalet framgår av bifogades
dokument.
Samråd i denna fråga har skett med kommunens upphandlingschef och
omsorgsförvaltningen. Det har då framkommit att det är att föredra att fortsätta att
samverka kring upphandling av vård- och behandlingsplatser för barn, ungdomar och
vuxna då upphandling måste göras enligt lagen om offentlig upphandling och då
kostnaden för kommunen att själv genomföra upphandlingen överstiger kostnaden för
att medverka i den gemensamma upphandlingen. Vad gäller upphandling av
handledningsresurser föreslås att socialförvaltningen själv upphandlar dessa tjänster i
enlighet med gällande upphandlingsregler.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-08-23 § 119 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Teckna samverkansavtal med Kommunförbundet Skåne rörande upphandling och
förvaltning av avtal gällande enstaka placeringar av barn, ungdom och missbrukare
samt att ge socialnämndens ordförande fullmakt att underteckna avtalen.
_____________________
Sänt till:
Kommunförbundet Skåne
Bodil Sundlöf
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§ 99

Rapport till kommunfullmäktige för period 110401-110630
över icke verkställda gynnande beslut (6 kap 6 h § SoL)
Beslut

Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 110401-110630 godkänns.
Uppföljning av de inrapporterade ärendena för ovan period till Socialstyrelsen ska
lämnas till socialnämnden den 28 september 2011.
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 2011-08-23 § 120 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 110401-110630 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Angela Samarzija
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§ 100

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Minnesanteckningar från Brå-möte 2011-05-24 (Dnr:2011/2461 701)
2. Redovisning av ärendeingång för samtliga team på ekonomiskt bistånd under 2010
och januari-juni 2011 (Dnr:2011/3110 754)
3. Uppföljning av samarbete kring socialsekreterare i skolas arbete under läsåret
2010/2011 samt styrgruppens verksamhetsplan för läsåret 2011/2012
(Dnr:2010/784 022)
4. Yttrande Sveriges Kommuner och Landsting, Barnen som samhället svek –
åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården
(Dnr:2011/3111 751)
5. Sveriges Kommuner och Landsting, Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas
psykiska hälsa (Dnr:2011/2671 700)
6. Socialstyrelsen, Ordinarie BBIC-licens beviljad 110628
7. Ordförandebeslut, Beslut att ta i anspråk kontot för oförutsedda utgifter för att
betala räkning för utredning från Örebro universitet (Dnr:2010/5026 700)
8. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Siesta festivalens mat- och ölområdet
(Dnr:2011/1652 702)
9. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Siesta festivalen på Backstageområdet
(Dnr:2011/1653 702)
10. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Hästveda marknad, tältservering
(Dnr:2011/2057 702)
11. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Värdshuset Tre Hammare
(Dnr:2011/2655 702)
12. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Folkparken i Bjärnum (Dnr:2011/2331
702)
13. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Festivaldax, Stortorget, tält- och
uteservering (Dnr:2011/2195 702)
14. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Festivaldax, tältservering vid
Tingshusgatan (Dnr:2011/2196 702)
_____________________
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§ 101

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Socialnämndens protokoll, 2011-06-14
Arbetsutskottets protokoll, 2011-06-28
Arbetsutskottets protokoll, 2011-06-30
Arbetsutskottets protokoll, 2011-07-15
Arbetsutskottets protokoll, 2011-08-02
Arbetsutskottets protokoll, 2011-08-09
Arbetsutskottets protokoll, 2011-08-23

_____________________
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§ 102

Överenskommelse mellan Migrationsverket och Hässleholms
kommun om anordnande av boende för ensamkommande
barn samt inrättande av tjänster
Beslut

Socialnämndens beslut:
Teckna överenskommelse mellan Migrationsverket och Hässleholms kommun om att
hålla 8 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande pojkar i åldern 14-17 år i
enlighet med bifogat förslag till överenskommelse. Överenskommelsen gäller från
2011-11-01 eller så snart verksamheten kan ta emot pojkar.
Sju (7) heltidstjänster som handledare samt en heltidstjänst som
föreståndare/samordnare inrättas för boendet från och med 2011-10-01, eller så snart
verksamheten startar.
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna medges göra följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna har tidigare motsatt sig mottagandet av s.k. ”ensamkommande
barn” till Hässleholms kommun. Då vi i kommunfullmäktige röstade emot mottagandet
av dessa individer väljer vi att inte deltaga i beslutet att teckna en överenskommelse
mellan migrationsverket och Hässleholms kommun om mottagande av asylsökande
barn utan legal vårdnadshavare i Sverige.”
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.
Kommunfullmäktige beslutade även att det i avtalet ska ingå en paragraf med maxkvotering som berättigar till omedelbar omförhandling om antalet barn som anvisats
under en 12-månaders period överstiger 14 barn.
Mottagandet ska ske i nära samverkan mellan socialnämnd, barn- och
utbildningsnämnd, kommunstyrelsen, överförmyndaren och AB Hässleholmsbyggen.
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Forts. § 102
Aktuell överenskommelse mellan Migrationsverket och Hässleholm ska gälla från
2011-11-01. Om barn inte mottagits före 2011-11-15 kommer överenskommelsen att
omförhandlas och nytt datum tecknas för mottagandet.
För aktuellt boende bedöms behov av att inrätta sju handledartjänster, heltid, samt en
heltidstjänst som föreståndare/samordnare.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-08-23 § 123 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Teckna överenskommelse mellan Migrationsverket och Hässleholms kommun om att
hålla 8 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn i åldern 14-17 år i enlighet
med bifogat förslag till överenskommelse. Överenskommelsen gäller från 2011-11-01
eller så snart verksamheten kan ta emot barn.
Sju (7) heltidstjänster som handledare samt en heltidstjänst som
föreståndare/samordnare inrättas för boendet från och med 2011-10-01, eller så snart
verksamheten startar.
_____________________
Sänt till:
Lisskulla Söderström
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§ 103

Handlingsplan mångfald
Förvaltningschef Bodil Sundlöf redogör muntligt för det kommunövergripande
projektet Hässleholm för mångfald och utveckling.
_____________________
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§ 104

Fråga
Lena Nilsson (s) ställer fråga om en Lex Sarah-anmälan är inlämnad. Förvaltningschef
Bodil Sundlöf svarar att hon inte har någon kännedom om det.
_____________________
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§ 105

Tack
Anna Linell (m) tackar för blomman hon fick i samband med sin 30-års dag.
Christina Hofvander (s) tackar för kortet hon fick i samband med sin 65-års dag.
_____________________
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