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Diarienummer

2009-09-22
2009/3703 042

§ 121

Delårsuppföljning verksamhetsmål 2009
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förslag till delårsuppföljning verksamhetsmål 2009 godkänns.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har begärt avrapportering av de mätbara verksamhetsmålen
för socialnämndens verksamhet.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-01 § 142 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förslag till delårsuppföljning verksamhetsmål 2009 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Kommunledningskontoret Diana Olsson
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Diarienummer

2009-09-22
2009/3792 042

§ 122

Delårsrapport 2009 och uppföljning av Socialnämndens
resultatmål samt handläggningstider första halvåret 2009
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förslag till delårsrapport 2009 och uppföljning av Socialnämndens resultatmål samt
handläggningstider första halvåret 2009 godkänns.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har begärt avrapportering av delårsrapport 2009 och
uppföljning av Socialnämndens resultatmål första halvåret 2009.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-01 § 143 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förslag till delårsrapport 2009 och uppföljning av Socialnämndens resultatmål samt
handläggningstider första halvåret 2009 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Kommunledningskontoret
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Diarienummer

2009-09-22
2008/586 700

§ 123

Slutrapport till Länsstyrelsen i Skåne län avseende Projekt
tidiga insatser för barn som upplevt våld och missbruk
Beslut

Socialnämndens beslut:
Slutrapport översänds till Länsstyrelsen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen i Hässleholm beviljades 63 500 kr till tidiga insatser för barn som
upplevt våld och missbruk. Totalkostnaden budgeterades till 127 000 kr med en
egenfinansiering på 50 %, det vill säga 63 500 kr.
Kostnaden för projektet blev 163 400 kr och översteg därmed budgeterad kostnad med
36 400 kr beroende på att utbildningskostnaden översteg budgeterat med 15 500 kr och
lönekostnaden med resten. Det finns inom vuxenenhetens budgetram medel till detta.
Måluppfyllelse, beskrivning av verksamheten samt ekonomisk redovisning redovisas
till Länsstyrelsen, vilket bifogas.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-15 § 148 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Slutrapport översänds till Länsstyrelsen.

_____________________
Sänt till:
Länsstyrelsen i Skåne län
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2009/1250 700

§ 124

Redovisning av åtgärder vidtagna med anledning av
Länsstyrelsens kritik kring påtalade brister i insatser för
personer med psykisk funktionsnedsättning
Beslut

Socialnämndens beslut:
Bifogad redovisning av åtgärder vidtagna med anledning av Länsstyrelsens kritik kring
påtalade brister i insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning översänds.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har utövat tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning. Beslut meddelades 090616 och Omsorgsnämnden och
Socialnämnden skall svara på vidtagna åtgärder med anledning av denna kritik senast
091001. Omsorgsnämnden, som har huvudansvaret för den aktuella klientgruppen, har
svarat för sin del och Socialnämnden får svara för sin del. Den kritik som även gäller
Socialnämnden handlar om inventering av klientgruppen, styrdokument,
ledningssystem och verksamhetsplan.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-15 § 149 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Bifogad redovisning av åtgärder vidtagna med anledning av Länsstyrelsens kritik kring
påtalade brister i insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning översänds.

_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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2009-09-22
2009/3893 046

§ 125

Yttrande till kommunstyrelsen angående stöd till
anhörigvårdare som inte är anställda inom kommunen genom
fondmedel ur Hässleholms kommuns sociala stiftelse
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden antar yttrandet som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden beslutade 2009-04-21 § 53 att hemställa hos kommunstyrelsen att
avkastningen från Hässleholms kommuns sociala stiftelse under 2010 får användas av
omsorgsnämnden för stödinsatser till anhöriga/närstående som vårdar sin
make/maka/motsvarande men som inte är anställda inom kommunen.
Kommunstyrelsen har med anledning av hemställan begärt att socialnämnden ska yttra
sig i frågan.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-15 § 150 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden antar yttrandet som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

_____________________
Sänt till:
Jennica Juhlin Rignell
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2009/4045 700

§ 126

Rapport till kommunfullmäktige för period 090401-090630
över icke verkställda gynnande beslut (6 kap 6 h § SoL)
Beslut

Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 090401-090630 godkänns.
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.
Rutinerna som godkändes var:
o Nämndsekreteraren delger revisorerna samma rapport som delges
Länsstyrelsen i samband med rapportering
o Nämndsekreteraren tar fram rapport till kommunfullmäktige i samband
med rapportering till länsstyrelsen. Samma rapport lämnas till
socialnämnden för kännedom
Rapporten som lämnas till kommunfullmäktige innehåller inga sekretessuppgifter, men
det gör den som lämnas till länsstyrelsen. Efter diskussion med revisorerna så önskar de
få samma rapport som kommunfullmäktige, det vill säga utan sekretessuppgifter.
För period 090401-090630 finns inget att rapportera.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-15 § 151 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 090401-090630 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
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2009/4044 700

§ 127

Förslag till förändring av Barn och Ungdomsenhetens
organisation

Ärendet utgår.

_____________________
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2009/2852 751

§ 128

Tecknande av kontrakt på lokal/bostad för utökningen av
familjehem/jourfamiljehemsverksamhet
Beslut

Socialnämndens beslut:
Kontrakt på fastigheten Häradsskrivaren 7, Skolgatan 28 i Hässleholm på 4 rum och
kök tecknas med hyresvärd Byggkea i Hässleholm från och med 20091001 med 3
månaders uppsägning.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade 20090623 att utöka familjehems/jourverksamheten med 3
platser hos Iia Lilja och Lars Andersson. Utökningen sker genom att ett intilliggande
hus hyrs och ingår i verksamheten.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-15 § 153 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Kontrakt på fastigheten Häradsskrivaren 7, Skolgatan 28 i Hässleholm på 4 rum och
kök tecknas med hyresvärd Byggkea i Hässleholm från och med 20091001 med 3
månaders uppsägning.

_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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Diarienummer

2009-09-22
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§ 129

Revidering av riktlinjer för Barn och Ungdomsenheten
Beslut

Socialnämndens beslut:
Riktlinjerna för Barn- och Ungdomsenheten ändras i enlighet med förslag 2009-09-07.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Barn och Ungdomsenhetens riktlinjer antogs av socialnämnden 2004, och löpande
tillägg har gjorts sedan dess. En genomgång och större förändring är nu gjord, som
innebär att socialnämnden behöver besluta om förändring av riktlinjerna. De ändringar
som är gjorda i löpande text är i kursiv stil, och avsnittet om dokumentation och
boendefrågor är helt nya.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-15 § 154 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Riktlinjerna för Barn- och Ungdomsenheten ändras i enlighet med förslag 2009-09-07.

_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén

Justering

RG

N-B F

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

12 (22)

Diarienummer

2009-09-22
2009/2853 022

§ 130

Utökning av Ungdomsboendet HVB med fem platser
Beslut

Socialnämndens beslut:
1. Ungdomsboendets HVB utökas under perioden 20091001-20100930.
2. Utökningen sker med 3 platser + 2 akutplatser.
3. Personalen utökas med 3 tjänster, fördelat på 2,5 behandlingsassistenter och 0,5
biträdande gruppchef.
4. Utöver behandlingspersonal utökas med 1 tjänst som ska arbeta med stöd i
sysselsättning, leta praktikplatser och samarbeta med UC för att ge ungdomarna
meningsfull sysselsättning.
5. Kontrakt på lokalerna skrivs med Regionfastigheter under 1 år.
6. Verksamheten följs kontinuerligt och beslut om fortsatt utökning efter 20100930 tas
av socialnämnden i april 2010.
7. Förvaltningen skall göra en utvärdering av vården, att den uppfyller kraven på god
vårdkvalitet samt att frågan lyfts i samband med revisorernas granskning ”hur
nämnden säkerställer att IFO-verksamheten bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande”.
8. Beakta eventuella synpunkter från huvudskyddsombudet vad gäller upprättat
förslag till systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkanden

Gunnel Persson (s) yrkar på återremiss.
Robin Gustavsson (kd) yrkar bifall till liggande förslag samt tilläggsförslagen:
Förvaltningen skall göra en utvärdering av vården, att den uppfyller kraven på god
vårdkvalitet samt att frågan lyfts i samband med revisorernas granskning ”hur nämnden
säkerställer att IFO-verksamheten bedrivs ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande”.
Beakta eventuella synpunkter från huvudskyddsombudet vad gäller upprättat förslag till
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Sara Bruun (fp), Anders Hjärner (kd) och Nils-Bertil Finn (m) yrkar bifall till förslagen.
Ajournering

Sammanträdet ajournerades kl.16.45-16.50. Förhandlingarna återupptogs kl.16.50.
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2009/2853 022
Forts. § 130
Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet skall avgöras idag.
Omröstning begärs.
Votering

Följande voteringsproposition godkänns:
Ja-röst för bifall till Robin Gustavssons (kd) yrkande.
Nej-röst för bifall till Gunnel Perssons (s) yrkande.
Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för Robin Gustavssons (kd) yrkande mot 5 nej-röster för Gunnel
Perssons (s) yrkande beslutar socialnämnden i enlighet med Robin Gustavssons (kd)
yrkande.
Följande röstar ja:
Sven-Erik Andersson (c), Anita Johannesson (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), Leif Jannerstig
(s) och Helene Frick (mp).
Reservation

Socialdemokraternas och miljöpartiets ledamöter reserverar sig skriftlig mot beslutet:
”Reservation mot att i nuläget utöka HVB med fem platser. Vi stöder oss på den
rapport som socialsekreterarna i ungdomsgruppen lagt fram. De anser att den
verksamhet som i nuläget bedrivs där måste utvärderas innan man går vidare med en
utökning, för att undersöka om det till exempel behövs mer personal och tydligt
definiera målgruppen för verksamheten.
Det finns forskning som påvisar att det ofta är dåliga resultat på att behandla ungdomar
i grupp och då vill vi först utreda behovet av en utökning, då det inte framgår klart
huruvida det är kö till boendet eller ej. Vi har bland annat boende från omsorgen som
kommer att flytta ut.”
Protokollsanteckning

Jonny Danielsson (v) medges lägga följande protokollsanteckning:
”Just i denna frågan vad det gäller att utöka ungdomsboendet har majoriteten mitt fulla
förtroende att göra den förändring då jag tror det är bra för våra ungdomar och att vi får
mindre kostnader för placeringar.”
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Forts. § 130
Beskrivning av ärendet

Behovet av att placera ungdomar för vård och behandling har ökat de senaste åren och
under 2009 kommer vi överskrida budgeten för placeringar. Trycket på kommunens
eget HVB har också varit stort och det har varit fullbelagt största delen av 2009 med
flera ungdomar i kö. Socialnämnden beslutade 20090623 att ge förvaltningen i uppdrag
att vidareutreda utökning av Ungdomsboendets HVB.
En utökning av Ungdomsboendet HVB innebär inte att alla ungdomar med
placeringsbehov kan placeras där, utan behov av vissa externa placeringar kommer att
kvarstå.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-15 § 155 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
1. Ungdomsboendets HVB utökas under perioden 20091001-20100930.
2. Utökningen sker med 3 platser + 2 akutplatser.
3. Personalen utökas med 3 tjänster, fördelat på 2,5 behandlingsassistenter och 0,5
biträdande gruppchef.
4. Utöver behandlingspersonal utökas med 1 tjänst som ska arbeta med stöd i
sysselsättning, leta praktikplatser och samarbeta med UC för att ge ungdomarna
meningsfull sysselsättning.
5. Kontrakt på lokalerna skrivs med Regionfastigheter under 1 år.
6. Verksamheten följs kontinuerligt och beslut om fortsatt utökning efter 20100930 tas
av socialnämnden i april 2010.
Yrkanden

Gunnel Persson (s) yrkar på återremiss.
Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till förslaget.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att ärendet skall avgöras idag.
Reservation

Gunnel Persson (s) reserverar sig skriftligt till förmån för sitt yrkande.

_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§ 131

Begäran om tilläggsanslag 2009
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden begär tilläggsanslag från kommunfullmäktige för 2009 i enlighet med
bifogad skrivelse.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har haft stora kostnadsökningar för placeringar av barn och unga och
försörjningsstöd under senare delen av 2008 och under 2009. Samtidigt har
socialnämndens budget 2009 minskats med totalt 1 695 tkr (0,5%+1%) enligt beslut i
kommunfullmäktige. Nämndens prognostiserade underskott beräknades 090831 till
totalt 8 575 tkr. Förslag till besparingar har utarbetats men kommer inte att ge
omedelbar effekt varför underskottet beräknas kvarstå vid året slut.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-15 § 156 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden begär tilläggsanslag från kommunfullmäktige för 2009 i enlighet med
bifogad skrivelse.

_____________________
Sänt till:
Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
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§ 132

Begäran om äskande 2010 om 11 365 tkr för att täcka ökade
kostnader
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden äskar om ramutökning 2010 avseende driftsbudgeten om 11 365 tkr
enligt följande poster: ramutökning för ökade kostnader för försörjningsstöd 6 800 tkr,
4 465 tkr för det fortsatt höga behovet för placeringar av barn och unga och 100 tkr för
familjefridsverksamheten.
Beskrivning av ärendet

Socialnämndens prognos för verksamhetsåret 2009 pekar på ett underskott som uppgår
till – 8 575 tkr. De ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd är starkt relaterat till
pågående lågkonjunktur och skärpta regelverk.
Ytterligare kostnadsökningar för försörjningsstöd väntas 2010. Nämnden prognostiserar
fortsatt högt behov för placeringar av barn och unga. Trots förslag till besparingar är
Socialnämndens möjlighet att eliminera förväntat underskott mycket begränsat.
Befintlig planeringsram räcker inte till för att täcka det totala behovet varför en
ramutökning behövs 2010.
Två tillägg har gjorts i ärendet efter socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 200909-15 och tilläggen som är gjorda är enligt följande:
Sidan 2, Utökade kostnader för handläggare – För att klara handläggning av de tillkommande
ärendena ovan behövs lönemedel för tre tjänster till en kostnad av 1 300 tkr.
Sidan 3, Utökade kostnader för handläggare i familjehemsgruppen- För att klara
handläggningen av de tillkommande familjehemsplaceringarna behövs lönemedel för
en tjänst till en kostnad av 465 tkr.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-15 § 157 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden äskar om ramutökning 2010 avseende driftsbudgeten om 9 600 tkr
enligt följande poster: ramutökning för ökade kostnader för försörjningsstöd 5 500 tkr,
4 000 tkr för det fortsatt höga behovet för placeringar av barn och unga och 100 tkr för
familjefridsverksamheten.
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Forts. § 132
Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-22 § 164 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden äskar om ramutökning 2010 avseende driftsbudgeten om 11 365 tkr
enligt följande poster: ramutökning för ökade kostnader för försörjningsstöd 6 800 tkr,
4 465 tkr för det fortsatt höga behovet för placeringar av barn och unga och 100 tkr för
familjefridsverksamheten.
_____________________
Sänt till:
Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
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§ 133

Organisation av det brotts- och drogförebyggande arbetet
Beslut

Socialnämndens beslut:
En tillsvidaretjänst på 100 % inrättas i socialförvaltningens stab med ansvar för det
drog- och brottsförebyggande arbetet samt samordning av medlingsarbetet från och
med 2010-01-01.
Beskrivning av ärendet

De tjänstemän som innehar befattningarna som BRÅ-koordinator, drogförebyggande
samordnare och medlingssamordnaren har avslutat/kommer att avsluta sina
anställningar under hösten 2009 och socialnämnden behöver nu ta ställning till i vilken
form och omfattning dessa verksamheter ska bedrivas i fortsättningen.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-15 § 158 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
En tillsvidaretjänst på 100 % inrättas i socialförvaltningens stab med ansvar för det
drog- och brottsförebyggande arbetet samt samordning av medlingsarbetet från och
med 2010-01-01.

_____________________
Sänt till:
Bodil Sundlöf

Justering

RG

N-B F

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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2009-09-22
2009/4158 700

§ 134

Revidering av Socialnämndens bidrag till lönekostnader till
förvaltningar som anställer nyanlända flyktingar med stöd av
Arbetsförmedlingens anställningsstöd – instegsjobb
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden höjer maxbeloppet till lönekostnader från 5 400 kr till 6 400 kr/månad
istället för att betala introduktionsersättning till den enskilde.
Beskrivning av ärendet

Instegsjobb har tillkommit för att flyktingar/invandrare snabbare ska lära sig språket
och få en anställning. Arbetsförmedlingen kan maximalt bevilja kommunen ett bidrag
till lönekostnader med 75%, dock maximalt 750 kr per dag. Socialnämnden föreslås
bidra med resterande 25%, dock maximalt 6 400 kr/månad av lönekostnaden istället för
att betala introduktionsersättning till den enskilde.
Även om bidraget till förvaltningarna höjs från 5 400 kr/mån till 6 400 kr/mån så blir
det en nettkostnadsminskning för socialförvaltningen då introduktionsersättningen är
7 300 kr/månad. Orsak till förslag om höjt belopp det osäkra PO-påslaget där
Hässleholms kommun räknar med ett PO-påslag med 40,98% och Arbetsförmedlingen
ett PO-påslag med 31,42%.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-15 § 162 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden höjer maxbeloppet till lönekostnader från 5 400 kr till 6 400 kr/månad
istället för att betala introduktionsersättning till den enskilde.

_____________________
Sänt till:
Göran Rignell
Ivan Vasic

Justering

RG

N-B F

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

20 (22)

Diarienummer

2009-09-22

§ 135

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande skrivelser:
1. Delegationsbeslut, Skyrupsgården AB (Dnr:2009/3531 702)
2. Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2009 och 2010
(Dnr:2009/3909 700)
_____________________

Justering

RG

N-B F

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2009-09-22

§ 136

Delgivning av protokoll ej sekretess
Beslut

Socialnämndens beslut:
Protokollen godkänns.
Beskrivning av ärendet

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

Arbetsutskottets protokoll, 2009-08-18
Socialnämndens protokoll, 2009-08-25
Arbetsutskottets protokoll, 2009-09-01
Arbetsutskottets protokoll, 2009-09-15
Arbetsutskottets protokoll, 2009-09-22

_____________________

Justering

RG

N-B F

Utdraget bestyrkes
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2009-09-22

§ 137

Tack

Sven-Erik Andersson (c) tackar socialnämnden för blommorna han fick i samband med
sin frus bortgång.

_____________________

Justering

RG

N-B F

Utdraget bestyrkes

