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Socialnämnden

Plats och tid

Socialkontoret, Visheten, 2013-01-29, kl. 15.00-16.50 ajournering kl.15.55-16.00

Beslutande
Ledamöter

Robin Gustavsson (KD) ordförande
Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande
Leif Jannerstig (S) 2:e vice ordförande
Anna Linell (M)
Göran Blomberg (M)
Sara Bruun (FP)
Ronny Ebbesson (MP)
Christina Hofvander (S)
Anders Wallentheim (S)
Lena Nilsson (S) §§ 1-7, 10-11
Ulf Berggren (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Anita Johannesson (M)
Ann Jonsson (FV)
Patric Troedsson (S)
Annelie Cederberg (S)
Gunnel Bruhn (SD)

Tjänstemän

Bodil Sundlöf, förvaltningschef §§ 1-11
Anders Iversen, enhetschef § 1
Marie Olsson Taxén, enhetschef §§ 2, 5-6
Martin Göransson, bitr enhetschef §§ 2, 5
Carina Persson, gruppchef § 2
Susanne Nordh, socialsekreterare § 2
Angela Samarzija, nämndsekreterare

Utses att justera

Ronny Ebbesson (MP)

Justeringens plats, tid
Justerade paragrafer

Socialkontoret 2013-02-01
§§ 1-11

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerare

Angela Samarzija
Robin Gustavsson
Ronny Ebbesson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Anslag / bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Socialnämnden

Sammanträdesdag

2013-01-29

Datum då anslaget
sätts upp

2013-02-04

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2013-02-26

Förvaringsplats
för protokollet

Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 HÄSSLEHOLM

Underskrift

…………………………………………………….

Datum då anslaget
togs ner
Signatur

2013-

Nämndsekreterare Angela Samarzija

……….

________________________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

Socialnämnden

§1
Svar på fråga om de hemlösas situation
Beslut
Socialnämnden beslutar följande:
Frågan är besvarad.
Beskrivning av ärendet
Vuxenenheten fick i uppdrag vid socialnämndens sammanträde den 18 december
2012 att ta fram månadsstatistik för december 2012 avseende beläggningen på
nattjouren. Anders Iversen lämnar svar på frågan vid dagens sammanträde.
_____________________

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

Socialnämnden

§2
Svar på fråga om kontaktpersoner
Beslut
Socialnämnden beslutar följande:
Tackar för informationen.
Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsenheten fick i uppdrag vid socialnämndens sammanträde den
18 december 2012 att lämna redogörelse på två frågor. Den ena frågan var om det
ingår i fältsekreterarnas tjänst att de är kontaktpersoner och den andra frågan var
om det är brist på kontaktpersoner och hur förvaltningen gör för att hitta
kontaktpersoner. Martin Göransson, Carina Persson och Susanne Nordh lämnar
svar på frågorna.
_____________________

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

2012/4971 700

Socialnämnden

§3
Granskningsrapport av Intern kontrollplan 2012
Beslut
Socialnämnden beslutar följande:
Granskningsrapport av intern kontrollplan 2012 godkänns.
Anders Wallentheim (s) deltar ej i beslutet.
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 i samband med
inlämnandet av verksamhetsberättelsen. 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 2013-01-08, § 1 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Granskningsrapport av intern kontrollplan 2012 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

2012/2861 700

Socialnämnden

§4
Förslag om avsättande av prispengar för inrättande
av årligt pris
Beslut
Socialnämnden beslutar följande:
Förslaget att tilldela budgeten för Brå, en prissumma på 5 000 kr, antas.
Beskrivning av ärendet
Utredning och förslag av drog- och brottsförebyggande samordnare Amelie
Gullin.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2013-01-08, § 2 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förslaget att tilldela budgeten för Brå, en prissumma på 5 000 kr, antas.
Socialnämndens arbetsutskott 2012-08-21, § 102 beslutar:
Ärendet återremitteras för vidare utredning.
_____________________
Sänt till:
Amelie Gullin

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

2013/52 700

Socialnämnden

§5
Anskaffning av lokal till barn- och ungdomssupporten
Beslut
Socialnämnden beslutar följande:
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska avdelningen i
uppdrag att undersöka möjligheterna att för socialförvaltningens räkning
kontraktera Region Skånes lokal ”Byggnad 15” på Esplanadgatan i Hässleholm (se
ritning) till barn- och ungdomsenhetens nya öppenvårdsverksamhet ”Barn- och
ungdomssupporten” samt till kontorsutrymmen för att lösa den mest akuta
rumsbristen i förvaltningens huvudbyggnad Tingshusgatan 1.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet
Barn- och ungdomsenhetens nya organisation trädde i kraft den 1 augusti 2012
med en öppenvårdsverksamhet som kallas barn- och ungdomssupporten.
Socialnämnden gav då förvaltningen i uppdrag att söka lämplig lokal för den nya
verksamheten.
Det råder för närvarande en akut rumsbrist i socialförvaltningsens huvudbyggnad
Tingshusgatan 1 till följd av förändrad organisation och tillkomna verksamheter.
För att lösa den mest akuta rumsbristen föreslås att ytterligare minst 6 kontorsrum
kontrakteras. En möjlighet kan vara att använda ett av våningsplanen i den lokal
som föreslås för barn- och ungdomssupporten för detta ändamål.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2013-01-22, § 7 beslutar:

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

2013/52 700

Socialnämnden

Forts. § 5
Ärendet återremitteras för kompletterande utredning och utredningen läggs
därefter för beslut till socialnämnden den 29 januari 2013.
_____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Martin Göransson

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

2013/198 023

Socialnämnden

§6
Inrätta en socialsekreterartjänst för HVB-samordning
Beslut
Socialnämnden beslutar följande:
En tjänst som socialsekreterare för HVB-samordning inrättas från och med 201304-01.
Tjänsten finansieras under 2013 med 100 000:- från institutionskontot och
20 000:- från kontaktpersonkontot barn och ungdom, 120 000:- från
institutionskontot vuxna samt med 100 000:- av de nya statsbidrag socialnämnden
erhållit (total kostnad cirka 340 000:- under 2013).
Under 2013 undersöka möjligheten att begära medel från kommunstyrelsen för
delfinansiering av tjänsten från och med 2014.
S medges lägga bilagd protokollsanteckning.
Ajournering
Ajournering kl.15.55-16.00. Sammanträdet återupptogs kl.16.00.
Beskrivning av ärendet
Lagförslag som gäller från 2013-01-01 innebär bland annat att placerade barn och
ungdomar ska ha en egen socialsekreterare. Detta gäller både
familjehemsplacerade och de barn och ungdomar som placeras på institution.
Detta klarar vi när det gäller familjehemsplacerade, men inte när det gäller
institutionsplaceringar. Utifrån detta krav samt krav på att hitta rätt institution,
föra ekonomiska diskussioner med institutioner, koordinera placeringar, följa upp
och utvärdera placeringar så ser vi ett behov av en speciell tjänst. Tjänsten skulle
också kunna utreda, utbilda och handleda kontaktpersoner samt vara vår
kontaktperson kring upphandlad vård med mera. Tjänsten ska arbeta med detta
både för barn och ungdomsenheten och för vuxenenheten och vara placerad
inom Barn och ungdomsenheten.
Bilagor
1. Protokollsanteckning
Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

2013/198 023

Socialnämnden

Forts. § 6
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2013-01-22, § 8 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
En tjänst som socialsekreterare för HVB-samordning inrättas från och med 201304-01.
Tjänsten finansieras under 2013 med 100 000:- från institutionskontot och
20 000:- från kontaktpersonkontot barn och ungdom, 120 000:- från
institutionskontot vuxna samt med 100 000:- av de nya statsbidrag socialnämnden
erhållit (total kostnad cirka 340 000:- under 2013).
Under 2013 undersöka möjligheten att begära medel från kommunstyrelsen för
delfinansiering av tjänsten från och med 2014.
_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

2012/4375 700

11(17)

Socialnämnden

§7
Svar på revisionsrapport ”Granskning av verksamhets- och
ekonomistyrning inom omsorgsnämnden, socialnämnden
och barn och utbildningsnämnden”
Beslut
Socialnämnden beslutar följande:
Förslag till svar på revisionsrapporten ”Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning
inom omsorgsnämnden, socialnämnden och barn och utbildningsnämnden” godkänns.
S medges lägga bilagd protokollsanteckning.
Yrkande
Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms
kommun granskat omsorgsnämndens, socialnämndens och barn- och
utbildningsnämndens arbete med att få en ekonomi i balans samt hur
kommunstyrelsen fullföljer sin uppsiktsplikt över nämnden som prognostiserar
underskott. Revisorerna önskar skriftligt svar på de iakttagelser som framförts
senast 2013-01-31.
Bilagor:
1. Protokollsanteckning

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

2012/4375 700

Socialnämnden

Forts. § 7
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2013-01-22, § 9 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förslag till svar på revisionsrapporten ”Granskning av verksamhets- och
ekonomistyrning inom omsorgsnämnden, socialnämnden och barn och
utbildningsnämnden” godkänns.
Leif Jannerstig (s) deltar ej i beslutet.
_____________________
Sänt till:
Revisorerna
Kommunstyrelsen

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

Socialnämnden

§8
För kännedom
Beslut
Socialnämnden beslutar följande:
Redovisningen godkänns.
Leif Jannerstig (S) ingår i BRÅ och det är viktigt att han blir kallad till mötena.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Perrong 23 (Dnr:2012/3836
702)
2. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Ignaberga Medborgarhus
(Dnr:2012/4784 702)
3. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Hantverksgården Hästveda
(Dnr:2012/4424 702)
4. Minnesanteckningar Extra Brå 2012-12-06 (Dnr:2012/4871 701)
5. Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådets möte 2012-12-13
(Dnr:2013/1 701)
6. Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens
arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare
7. KS protokoll 121212 § 265, Omdisponering av anslag för städkostnader
(Dnr:2013/63 700)
8. KS protokoll 121212 § 266, Revidering av internhyror 2012, finansiering
och ramförändringar (Dnr:2013/64 700)
9. Kolada 2012, Individ- och familjeomsorg nyckeltal inrapporteras 2012
(Dnr:2011/2567 700)
Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

Socialnämnden

Forts. § 8
10. Svar till Ernst & Young, Uppföljning av granskning Barn- och
ungdomsenheten
11. Riksdagsbeslut om stärkt stöd och skydd för barn och unga
12. Samarbetsavtal mellan Socialförvaltningen och Förvaltningen för
arbetsmarknad och kompetensutveckling, dagordning och
minnesanteckningar samverkansgruppen AK-förvaltningen och
Socialförvaltningen (Dnr:2013/169 701)
13. Ungdomssatsningar Hässleholm, sammanställning av aktiviteter som
erbjuds ungdomar i Hässleholm av kommunen och arbetsförmedlingen
14. Socialstyrelsen, Öppna jämförelser av den sociala barn och
ungdomsvården
_____________________

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

Socialnämnden

§9
Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut
Socialnämnden beslutar följande:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1. Socialnämndens protokoll, 2012-12-18
2. Arbetsutskottets protokoll, 2013-01-08
3. Arbetsutskottets protokoll, 2013-01-22
_____________________

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-01-29

Socialnämnden

§ 10
Information
Beslut
Socialnämnden beslutar följande:
Lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Bodil Sundlöf informerar socialnämnden om det prognostiserade
underskottet och det preliminära bokslutet.
_____________________

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

17(17)

Diarienummer

2013-01-29

Socialnämnden

§ 11
Frågeställningar från Socialdemokraterna
Beslut
Socialnämnden beslutar följande:
Svar på frågorna lämnas på socialnämndens sammanträde den 26 februari 2013.
Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna önskar svar på följande frågeställningar:
1. I ärenden som SNAU beslutar i gällande ungdomar som inte kan bo hemma och
där SNAU kan besluta om eget boende. Vad gäller här vilken ålder? Klient har
fått besked från socialsekreteraren att ”du får flytta hem till dina föräldrar”
(omöjligt på grund av våld och missbruk). Klient har också fått besked att ”detta
ska upp till SNAU vilket tar 4 månader”? Vilka regler gäller i detta? Kan klienten
behöva vänta hur länge som helst?
2. Har vi några regler eller rekommendationer när det gäller socialsekreterare som
arbetar med ekonomiskt bistånd hur många gånger per år som de ska ha
personlig kontakt med sina klienter?
_____________________
Sänt till:
Jenny Alskepp

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes

