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Diarienummer

Socialnämnden

§ 12
Muntlig information om förvaltningens förebyggande och
uppsökande verksamhet samt diskussion om möjliga
besparingar på dessa verksamheter
Beslut
Socialnämndens beslut:
Socialnämndens arbetsutskott får i uppdrag att formulera ett uppdrag till förvaltningen
mot bakgrund av lämnad information.
Beskrivning av ärendet
Revisorerna har i revisionsrapport påpekat att besparingsförslag inte enbart ska
bedömmas utifrån verksamheten som visar underskott utan all verksamhet ska belysas.
Förvaltningschefen och enhetscheferna har fått i uppdrag att vid dagens sammanträde
redovisa den förebyggande verksamheten, som finns inom förvaltningen.
_____________________
Sänt till:
Socialnämndens arbetsutskott
Bodil Sundlöf
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Diarienummer

Socialnämnden

§ 13
Muntlig redovisning
Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 121218 § 136 att ge förvaltningen i uppdrag
att undersöka om det finns möjlighet att redovisa hur kompetensen är hos handläggarna
för att möta barn med olika diagnoser. Enhetschef Marie Olsson Taxén lämnar en
redovisning vid dagens sammanträde.
_____________________
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Diarienummer

2013/746 754

Socialnämnden

§ 14
Svar på frågeställningar från Socialdemokraterna
Beslut
Socialnämndens beslut:
Svaren godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna önskade vid socialnämndens sammanträde 130129 att få 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?
Skriftligt svar har lämnats till dagens sammanträde.
_____________________
Sänt till:
Jenny Alskepp
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Diarienummer

2013/270 700

Socialnämnden

§ 15
Intern kontrollplan 2013
Beslut
Socialnämndens beslut:
Intern kontrollplan 2013 godkänns.
Beskrivning av ärendet
Den interna kontrollplanen ska utformas utifrån regler för Intern kontroll i Hässleholms
kommun, risk- och väsentlighetsanalys, gemensamma kontrollmoment och
rekommendationer från kommunstyrelsens bedömning samt verksamhetens behov av
granskning.
Planen samt nämndens protokoll ska överlämnas till ekonomistaben senast den 31 mars
det år som planen omfattar.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2013-02-05 § 12 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Intern kontrollplan 2013 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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Diarienummer

2012/3814 700

Socialnämnden

§ 16
Implementering av delar av AVA-projektet vid
Arbetsmarknadsenheten 2013 och 2014
Beslut
Socialnämndens beslut:
De framgångsrika delarna av AVA-projektet implementeras i Arbetsmarknadsenhetens
verksamhet.
De anslagna medlen som omfattar 500 tkr för 2013 och 500 tkr för 2014 flyttas över från
socialnämnden till kommunstyrelsens förvaltning arbetsmarknad och
kompetensutveckling.
Nuvarande befattning som arbetar med den lilla gruppen flyttas över till
Arbetsmarknadsenheten från och med januari 2013 och finansieras med de anslagna
medlen för 2013 och 2014.
Yrkande
Sven-Erik Andersson (C) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärendet
Efter skrivelse från förvaltningscheferna på socialförvaltningen och arbetsmarknads och
kompetensutveckling gav kommunstyrelsen, 2012-10-24 § 216, dessa i uppdrag att
gemensamt utreda om det finns förutsättningar att fortsätta md arbetet på
Arbetsmarknadsenheten med delar av AVA-projektet riktat mot ungdomar långt från
arbetsmarknaden. Ambitionen är att de delar av AVA-projektet som varit mest
framgångsrika ska tas tillvara i den ordinarie verksamheten.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2013-02-19 § 16 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
De framgångsrika delarna av AVA-projektet implementeras i Arbetsmarknadsenhetens
verksamhet.
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Diarienummer

2012/3814 700

Socialnämnden

Forts. § 16
De anslagna medlen som omfattar 500 tkr för 2013 och 500 tkr för 2014 flyttas över från
socialnämnden till kommunstyrelsens förvaltning arbetsmarknad och
kompetensutveckling.
Nuvarande befattning som arbetar med den lilla gruppen flyttas över till
Arbetsmarknadsenheten från och med januari 2013 och finansieras med de anslagna
medlen för 2013 och 2014.
Socialnämnden 2012-12-18 § 131 beslutar:
Ärendet återremitteras.
Socialnämndens arbetsutskott 2012-12-11 § 177 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
De framgångsrika delarna av AVA-projektet implementeras i Arbetsmarknadsenhetens
verksamhet.
De anslagna medlen som omfattar 500 tkr för 2013 och 500 tkr för 2014 flyttas över från
socialnämnden till kommunstyrelsens förvaltning arbetsmarknad- och
kompetensutveckling.
Nuvarande befattning som arbetar med den lilla gruppen flyttas över till
Arbetsmarknadsenheten från och med januari 2013 och finansieras med de anslagna
medlen för 2013 och 2014.
Detta under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott tar likalydande beslut.
_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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Diarienummer

2013/556 046

Socialnämnden

§ 17
Förslag till fastställande av principer för utdelning ur
Hässleholms kommuns sociala stiftelse
Beslut
Socialnämndens beslut:
Behandla alla inkomna fondansökningar och utdela fondmedel efter sökandens behov.
Beskrivning av ärendet
Under 2010 och 2011 gjordes ingen utdelning eftersom avkastningen var för liten att
utdela. Under 2012 behandlades alla inkomna ansökningar och fondmedel utdelades efter
sökandens behov. Under 2013 finns det cirka 35 000 kronor att dela ut efter det att
kostnader för revision och annons dragits av.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2013-02-19 § 17 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Behandla alla inkomna fondansökningar och utdela fondmedel efter sökandens behov.
_____________________
Sänt till:
Jennica Juhlin Rignell
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Diarienummer

2013/583 042

Socialnämnden

§ 18
Bokslut för Socialnämndens verksamhet per 2012-12-31
redovisas
Beslut
Socialnämndens beslut:
Bokslut per 2012-12-31 godkänns.
Beskrivning av ärendet
Bilaga 1 och 2 är material som är tänkt för publicering i Hässleholms kommuns
årsredovisning. Det kan dock uppstå viss korrigering i materialet av
kommunledningskontoret bland annat på grund av platsanpassning i årsredovisningen.
Ekonomi och personalnyckeltal på bilaga 2 fylls i av kommunledningskontoret.
Bilaga 4 och 5 a publiceras ej i årsredovisningen.
Måluppfyllelseanalys 2012 läggs som bilaga till ärendet.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2013-02-19 § 18 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Bokslut per 2012-12-31 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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Diarienummer

2013/609 023

Socialnämnden

§ 19
Inrättande av visstidsanställningar med anställningsstöd
Beslut
Socialnämndens beslut:
2-4 visstidsanställningar inrättas med anställningsstöd vid socialförvaltningen.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen i Hässleholm beslutade 2012-10-03 att kommunens förvaltningar ska ta
fram totalt 20 platser som ska användas löpande för personer med försörjningsstöd som
får praktik som syftar till att övergå till tolv månaders visstidsanställning. Socialnämnden
ska liksom övriga förvaltningar i Hässleholms kommun erbjuda platser för skyddat arbete.
Förslag lämnas här att inrätta 2-4 visstidsanställningar med arbetsuppgifter inom områden
som bedöms lämpliga för berörda personer.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2013-02-19 § 19 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
2-4 visstidsanställningar inrättas med anställningsstöd vid socialförvaltningen.
_____________________
Sänt till:
Annika Blomqvist
Martin Göransson
Enhetschefer
Bodil Sundlöf
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Diarienummer

2013/587 700

Socialnämnden

§ 20
Rapport till kommunfullmäktige för period 121001-121231
över icke verkställda gynnande beslut
Beslut
Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 121001-121231 godkänns.
Beskrivning av ärendet
Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska återkommande
rapporteras till Socialstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2013-02-19 § 20 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 121001-121231 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Angela Samarzija
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Diarienummer

2010/373 701

Socialnämnden

§ 21
Förslag till organisation för ledning och styrning av
samarbetet mellan de tre nämnderna och förvaltningarna
Gemensamma mål för samarbete kring barn och unga
Förslag till rubriker samarbetsavtal mellan barn- och
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och
socialnämnden
Beslut
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden godkänner förslag till organisation för ledning och styrning av samarbetet
mellan de tre nämnderna (barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och
socialnämnden) och förvaltningarna (barn- och utbildningsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen).
Socialnämnden godkänner förslag till gemensamma mål för samarbete kring barn och
unga.
Socialnämnden beslutar att ge ledningsgruppen för samarbetet mellan barn- och
utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag att
utarbeta förslag till samarbetsavtal i enlighet med rubriker presenterade av
förvaltningscheferna.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden har av
kommunfullmäktige i 2012 års budget fått i uppdrag att samverka för stöd till barn med
särskilda behov. Förvaltningscheferna för barn- och utbildningsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen fick därför i uppdrag av arbetsutskotten för
respektive nämnde att utarbeta ett förslag till gemensamma mål för samverkan.
Förvaltningscheferna har därutöver lagt ett förslag till organisation för ledning och
styrning av samarbetet mellan de tre nämnderna.
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Diarienummer

2010/373 701

Socialnämnden

Forts. § 21
Andra viktiga framgångsfaktorer för samverkan är att ha strukturerade former och rutiner
för samverkan. Förslag lämnas därför att ge ledningsgruppen för samarbetet mellan barnoch utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag att
utarbeta ett förslag till samarbetsavtal i enlighet med rubriker presenterade av
förvaltningscheferna.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2012-12-11 § 166 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ärendet återremitteras för kompletterande utredning.
Socialnämndens arbetsutskott 2012-11-27 § 152 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ärendet bordläggs.
_____________________
Sänt till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen
Sara Hosseinkhah
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Diarienummer

Socialnämnden

§ 22
För kännedom
Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Ordförandebeslut, Tillägg i delegationsordningen
2. Minnesanteckningar, Brottsförebyggande rådets möte 2013-01-31 (Dnr:2013/545
701)
3. Redovisning av sjukfrånvaro, olycksfall, tillbud och skada 2012 (Dnr:2013/586 700)
4. Protokoll förvaltningscentral samverkansgrupp 120227, 120416, 121001, 121015,
121105 och 121112 (Dnr:2013/589 700)
5. Minnesanteckningar Möte mellan ONAU och SNAU 130205
_____________________
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§ 23
Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1. Socialnämndens protokoll, 2013-01-29
2. Arbetsutskottets protokoll, 2013-02-05
3. Arbetsutskottets protokoll, 2013-02-19
_____________________

Socialnämnden
Justering

RG

CH

Utdraget bestyrkes

Diarienummer

16 (16)

