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§1

Förslag till tillsynsplan 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förslag till tillsynsplan 2010 godkänns samt uppdra åt socialförvaltningens
tillståndsenhet att genomföra tillsyn i enlighet med densamma.
Beskrivning av ärendet

Förslag har lämnats på förändringar på tillsynsplan för 2010 samt arvoderingen för
tillsynerna. Största förändringen ligger på längre tillsynsplan (fler restauranger åt
gången) samt att stora delar av tillsynsuppdragen genomförs av studenter.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-05 § 1 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förslag till tillsynsplan 2010 godkänns samt uppdra åt socialförvaltningens
tillståndsenhet att genomföra tillsyn i enlighet med densamma.

_____________________
Sänt till:
Carina Haapanen
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§2

Inredning av akutrum i nytt ungdomsboende
Beslut

Socialnämndens beslut:
Godkänna inredning av akutrum i nytt ungdomsboende till en kostnad av maximalt 235
tkr.
S och mp deltar ej i beslutet.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Kontrakt har tecknats på en utökning av ungdomsboendet genom att hyra intilliggande
byggnad. I utökningen ingick också att inreda två akutrum i källarplan med egen ingång
för ungdomar som är påverkade av alkohol eller andra droger. Efterfrågan på
ungdomsboendets platser är för närvarande stor och alltfler klienter har
drogproblematik.
Utöver ombyggnationen tillkommer nya krav vad gäller brandskyddet från
Räddningstjänsten som gäller både den nya och gamla byggnaden som ska vara
genomförda senast 2010-01-31.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-05 § 2 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Godkänna inredning av akutrum i nytt ungdomsboende till en kostnad av maximalt 235
tkr.

_____________________
Sänt till:
Thed Carlsson
K-G Pålsson
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§3

Socialsekreterare i skolas arbete 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
Måldokumentet ändras så att omfattningen av antalet tjänster under 2010 ska uppgå till
6,75 tjänster socialsekreterare i skola.
Yrkanden

Anders Wallentheim (s) yrkar avslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag och dels på Anders
Wallentheims (s) förslag och finner arbetsutskottets förslag bifallet. Omröstning
begärs.
Votering

Följande voteringsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Anders Wallentheims (s) yrkande.
Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 5 nej-röster för Anders Wallentheims
(s) yrkande beslutar socialnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Följande röstar ja:
Sven-Erik Andersson (c), Margreth Segerstein (m), Nils-Bertil Finn (m), Sara Bruun
(fp), Ann Jonsson (fv) och Robin Gustavsson (kd).
Följande röstar nej:
Gunnel Persson (s), Anders Wallentheim (s), Christina Hofvander (s), Sune Bromée (s)
och Heléne Frick (mp).
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Forts. § 3
Reservation

Socialdemokraternas och miljöpartiers ledamöter reserverar sig skriftligt mot beslutet:
”Att som högeralliansen minska antalet socialsekreterare i skolan pga att man
omorganiserat anser vi är fullständigt fel. Socialsekreterarna är till för barnen och
antalet barn och problem har inte minskat bara för att antalet områden minskat. Vi i
oppositionen arbetar för att långsiktigt ha 10 tjänster som socialsekreterare i skolan och
reserverar oss således mot denna neddragning som slår hårt mot vara utsatta ungdomar
i samhället.”
Beskrivning av ärendet

I måldokumentet för socialsekreterare i skola står att omfattningen av tjänsterna ska
motsvara 2007 års nivå uppgående till 8,75 socialsekreterare i skola. I samband med
budgetneddragningarna 2010 drogs 2 av dessa tjänster bort, varför dokumentet behöver
justeras. Justering av dokumentet kommer tas upp både i socialnämnden och Barn och
utbildningsnämnden för justering.
Arbete pågår inom socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen för att
se över samverkansformerna inför 2010 utifrån skolans nya organisation med 5
områden och neddragningen av våra resurser. Arbetsgruppen beräknas ha ett förslag
klart under januari utöver det kommer chefer inom båda förvaltningarna att träffas för
att diskutera samarbetsformer och hur vi bäst använder våra gemensamma resurser.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-05 § 3 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Måldokumentet ändras så att omfattningen av antalet tjänster under 2010 ska uppgå till
6,75 tjänster socialsekreterare i skola.
Yrkanden

Anders Wallentheim (s) yrkar avslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition dels på socialförvaltningens förslag och dels på Anders
Wallentheims (s) förslag och finner socialförvaltningens förslag bifallet.
Reservation

Anders Wallentheim (s) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§4

Omfördelning av lönemedel avseende 2 tjänster från Södra
Flygeln används till att förstärka handläggningen av
försörjningsstöd
Beslut

Socialnämndens beslut:
Lönemedel avseende två tjänster används under perioden 2010-01-01—2010-08-31 till
att förstärka handläggning av försörjningsstöd på enheten för ekonomiskt bistånd.
Beskrivning av ärendet

2009-05-14 inlämnades förslag om att Södra Flygelns (SF) personal skulle utgöra
förstärkning med hantering av försörjningsstöd. SN medgav detta 2009-05-19.
Anledningen till begäran var det ökade trycket på försörjningsstödet som började
uppkomma vid denna tidpunkt. Likaså var det oklart kring organiseringen av de
kommunala arbetsmarknadsåtgärderna (Dahlbergs utredning). SN medgav att personal
kvarstannade till och med 2009-12-31. Dessutom pågår utredning kring om FINSAM
kan ersätta delar av SF:s område.
Idag kan det konstateras att läget fortfarande är tungt för ekonomiskt bistånd.
Inkommande ärende har ökat. Osäkerhet finns också om den nya sjukreformen. Till
detta kommer osäkerhet kring Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens hantering
av långtidssjukskrivna.
Arbetsmarknadsläget är också sådant att fler sökande som inte har A-kassa, inkommer
med ansökningar om försörjningsstöd.
Oklarheter finns också kring organiseringen av de kommunala
arbetsmarknadsåtgärderna, beslut i frågan avvaktas.
Handläggningen har under senare delen av 2009 blivit tyngre. Det är därför viktigt att
enheten tillåts att använda lönemedel från SF till att förstärka handläggningsarbetet av
ekonomiskt bistånd.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-05 § 7 beslutar:
Ärendet bordläggs.
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Forts. § 4
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-20 § 8 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Lönemedel avseende två tjänster används under perioden 2010-01-01—2010-08-31 till
att förstärka handläggning av försörjningsstöd på enheten för ekonomiskt bistånd.
_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§5

Riksnormen för försörjningsstöd 2010
2010 års prisbasbelopp
Beslut

Socialnämndens beslut:
2010 års prisbasbelopp, 42 400 kr, antas enligt regeringens beslut.
Riksnormen för 2010 antas enligt förordning om ändring i socialtjänstförordningen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Regeringen har enligt lagen om allmän försäkring fastställt prisbasbeloppet för 2010
till 42 400 kronor. Prisbasbeloppet ligger som grund för beräkningar och beslut som
görs på enheten för ekonomiskt bistånd samt för delegationsförteckningen avseende
ekonomiskt bistånd. Prisbasbeloppet sjunker med 400 kr.
Regeringen har beslutat att riksnormen för försörjningsstöd 2010 ska vara oförändrad
och är alltså samma som för 2009.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-20 § 10 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
2010 års prisbasbelopp, 42 400 kr, antas enligt regeringens beslut.
Riksnormen för 2010 antas enligt förordning om ändring i socialtjänstförordningen.

_____________________
Sänt till:
Ann-Christin Bjerrehus
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§6

Ansökan om föreningsbidrag för X-cons Hässleholm
Beslut

Socialnämndens beslut:
X-cons beviljas föreningsbidrag för 2010 med 20 000:- fördelat på två utbetalningar
under året. Uppföljning och planering för verksamheten ska ske i samverkan med
brotts- och drogförebyggande rådet och redovisas SN AU inför 2:a utbetalningen för
året.
Beskrivning av ärendet

X-cons har under hösten startat upp verksamhet i Hässleholm och jag har vid flera
tillfällen träffat representanter för denna förening för hjälp under uppstarten. X-cons är
sprungen ur Kris (kriminellas revansch i samhället) och tillåter personer med
underhållsbehandling att delta i sin verksamhet. X-cons har lämnat in en
verksamhetsplan och stadgar för föreningen. De har även lämnat in hyreskontrakt på
den lokal de tänker använda för sin verksamhet.
Det är alltid svårt att starta upp en ny verksamhet men X-cons förefaller ha ett genuint
engagemang och brinnande intresse för att hjälpa de som hamnat snett med missbruk
och kriminalitet. Jag bedömer det som viktigt att hjälpa X-cons med ett
föreningsbidrag. Under 2010 bedömer jag att den summa skall vara 20 000:- som en
uppstartshjälp, för hjälp till framför allt hyran. X-cons är medvetna om att det
föreningsbidraget framledes sannolikt kommer att vara något lägre och att de därför
måste skaffa intäkter från andra håll också. De är aktiva inom detta och söker
fondmedel, etablerar kontakter med sponsorer och får in medlemsavgifter.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-20 § 11 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
X-cons beviljas föreningsbidrag för 2010 med 20 000:- fördelat på två utbetalningar
under året. Uppföljning och planering för verksamheten ska ske i samverkan med
brotts- och drogförebyggande rådet och redovisas SN AU inför 2:a utbetalningen för
året.
_____________________
Sänt till:
X-cons
Merete Tillman
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§7

Revidering av förteckningen beslutsattestanter
Beslut

Socialnämndens beslut:
Revideringen av förteckningen beslutsattestanter godkänns.
Beskrivning av ärendet

Utredning och förslag av ekonomiassistent Jennica Juhlin Rignell.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-20 § 12 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Revideringen av förteckningen beslutsattestanter godkänns.

_____________________
Sänt till:
Jennica Juhlin Rignell
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§8

Förslag till fastställande av principer för utdelning ur
Hässleholms kommuns sociala stiftelse
Beslut

Socialnämndens beslut:
Prioritera lägervistelser, skolresor, semesteraktiviteter och cyklar till barn med
särskilda behov i 2010 års fondutdelning.
Beskrivning av ärendet

Utdelningen av 2004-2009 års fondmedel prioriterades till lägervistelser, skolresor,
semesteraktiviteter och cyklar till barn med särskilda behov. Enligt Kammarkollegiets
beslut om permutation av fonder 1991-06-19 har ”de i samfondsförslaget ingående
fonderna ett socialt ändamål, avsett att komma behövande av alla åldrar tillgodo och
utan tonvikt av någon speciell grupp”.
Enligt samtal med före detta kanslichef Per Hildingson under våren 2004 konstaterades
det att man får utse en speciell verksamhet/grupp som erhåller fondmedel under ett år
men detta måste omprövas varje år. Med anledning av detta bör omprövning göras för
vilken grupp som ska prioriteras under 2010.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-20 § 13 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Prioritera lägervistelser, skolresor, semesteraktiviteter och cyklar till barn med
särskilda behov i 2010 års fondutdelning.

_____________________
Sänt till:
Jennica Juhlin Rignell
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§9

Neddragning av Socialnämndens nettoram 2010 med 3,25
procent
Beslut

Socialnämndens beslut:
Godkänna ny budgetram 2010 efter neddragning i vissa verksamheter med 3,25
procent motsvarande 3 673 tkr.
S och mp deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet

Ändrade budgetramar till följd av försämring av ekonomin för Hässleholms kommun.
Neddragningen beräknas på den av kommunfullmäktige antagna budgeten i november
2009.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-20 § 14 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Godkänna ny budgetram 2010 efter neddragning i vissa verksamheter med 3,25
procent motsvarande 3 673 tkr.
Anders Wallentheim (s) deltar inte i beslutet.

_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 10

Granskningsrapport – Intern kontroll 2009
Beslut

Socialnämndens beslut:
Granskningsrapport av intern kontroll 2009 godkänns.
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 den 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 2010-01-20 § 15 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Granskningsrapport av intern kontroll 2009 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 11

Förslag till dokumenthanteringsplan för tolkverksamheten,
budgetrådgivning och skuldsaneringsverksamheten
Beslut

Socialnämndens beslut:
Dokumenthanteringsplaner för tolkverksamheten, budgetrådgivning och
skuldsaneringsverksamheten godkänns.
Beskrivning av ärendet

Arkivlagen och Arkivreglementet för Hässleholms kommun föreskriver att varje
myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan.
Socialförvaltningen har en gammal dokumenthanteringsplan från 1996 vilken är i stort
behov att revideras.
Då förvaltningen består av flera verksamheter med behov av
dokumenthanteringsplaner med olika utseende kommer de att upprättas efterhand.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-20 § 17 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Dokumenthanteringsplaner för tolkverksamheten, budgetrådgivning och
skuldsaneringsverksamheten godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 12

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande skrivelser:
1. Länsstyrelsen, Svar på frågor om barns situation i mottagandet och introduktionen i
kommunen (Dnr:2009/5859 751)
2. Rapport från Länsstyrelsen, Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i
Skåne län (Dnr:2009/899 700)
3. Länsstyrelsens beslut, Tillsyn enligt 13 kap. 2 § SoL av kommunens arbete med
våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld i Hässleholms kommun
(Dnr:2008/3462 700)
4. Länsstyrelsens beslut, Återrapport rörande kommunens insatser till personer med
psykisk funktionsnedsättning i Hässleholms kommun (Dnr:2009/1250 700)
5. Kommunfullmäktiges protokoll 091130 § 137, Budget 2010
6. Kommunfullmäktiges protokoll 091130 § 148, Fördelning av ansvarsområden
mellan omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen
7. Nyckeltal IFO 2007 och 2008 – jämförelser med ”tvillingkommuner” och hela riket
(Dnr:2009/5860 700)

_____________________
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§ 13

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1. Socialnämndens protokoll, 2009-12-15
2. Arbetsutskottets protokoll, 2010-01-05
3. Arbetsutskottets protokoll, 2010-01-20

_____________________
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§ 14

Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter och
ekonomiska konsekvenser av att inrätta ett hem för vård eller
boende (HVB) för ensamkommande barn och ungdomar i
Hässleholms kommun
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande.
Beskrivning av ärendet

För att förbättra mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar kom 060701 en
lag som innebär att boendet för ensamkommande barn och ungdomar ska
tillhandahållas av kommuner. Se bilaga 1. Behovet av platser för att ta emot
ensamkommande flyktingbarn är mycket stort. 106 av Sveriges kommuner hade i
december tecknat avtal om mottagande av ensamkommande barn vilket inte räcker för
att ta hand om de barn som har kommit och fortsätter att komma. Se bilaga 2.
Hässleholms kommun skulle kunna teckna en överenskommelse med Migrationsverket
om 8 boendeplatser för pojkar i åldern 14-17 år.
En sådan överenskommelse innebär att kommunen måste starta ett HVB i egen regi
eller i samverkan med en privat entreprenör samt etablera ett utslussboende för
ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd och blivit vuxna.
Kommunens kostnader för barnens transport till kommunen, god man, sociala
utredning, boende och utsluss beräknas täckas av de ersättningar som erhålls från
Migrationsverket.
Kommunens kostnader för asylsökande barns skolgång beräknas bli högre än de
ersättningar som ges från Migrationsverket.
Kommunens kostnader för skolgång för ensamkommande barn med uppehållstillstånd
ska täckas av det generella statsbidraget till kommunen. Om statsbidraget täcker barnoch utbildningsförvaltningens kostnadsökningar för barn med uppehållstillstånd kan vi
inte bedöma.
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Forts. § 14
En investering i utbildning för de ensamkommande barnen är avgörande för att de ska
kunna etablera sig i Sverige och inte bli långvarit beroende av försörjningsstöd.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-01-20 § 18 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande.

_____________________
Sänt till:
Bodil Sundlöf
Lisskulla Söderström
Martin Göransson
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§ 15

Svar på förfrågan angående nya regler om
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
Beslut

Socialnämndens beslut:
Godkänna svaret på förfrågan angående nya regler om konkurrensbegränsande
offentlig säljverksamhet.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Förfrågan från kommunledningskontoret angående nämndernas eventuella
konkurrensbegränsande offentliga säljverksamhet.

_____________________
Sänt till:
Eva-Lis Ekström
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