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Plats och tid
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Beslutande

Robin Gustavsson (kd) ordförande
Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande
Gunnel Persson (s) 2:e vice ordförande
Margreth Segerstein (m)
Nils-Bertil Finn (m)
Sara Bruun (fp)
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Christina Hofvander (s)
Leif Jannerstig (s)

Tjänstgörande ersättare

Rose-Marie Kristoffersson (s)
Ingela Jansson (s)

ajournering kl.15.55-16.00

Övriga närvarande

Ersättare

Anders Hjärner (kd)
Sol-Britt Erlandsson (c)
Anita Johannesson (m)
Mari-Ann Sandin Bäckestrand (fp)
Ronnie Mattsson (c)

Tjänstemän

Bodil Sundlöf, förvaltningschef §§ 138-149
Elisabeth Persson, SKTF §§ 138-149
Angela Samarzija, vik nämndsekreterare
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2009-10-20
2009/4157 042

§ 138

Budgetuppföljning för Socialnämndens verksamhet per 200908-31 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Godkänna budgetuppföljning per 2009-08-31.
Beskrivning av ärendet

I budget 2009 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 februari-mars, maj, augusti samt oktober och får
utformas fritt av respektive nämnd, men tidpunkt för inlämnandet är fastställt.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-29 § 165 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Godkänna budgetuppföljning per 2009-08-31.

_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 139

Pooltjänst
Beslut

Socialnämndens beslut:
En pooltjänst inrättas inom barn och ungdomsenheten inom befintlig personalbudget.
Yrkande

Gunnel Persson (s) yrkar avslag på ärendet.
Robin Gustavsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition dels på avslag och dels på bifall till förslaget och finner
det bifallet.
Reservation

Gunnel Persson (s) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Beskrivning av ärendet

Barn och ungdomsenheten har ca 55 anställda. Många av de anställda har mindre barn
och under 2009 har vi haft frånvaro på grund av vård av sjuka barn motsvarande ca
50% av en tjänst. Utöver detta har vi ofta glapp vid tillsättningar, deltidsledigheter och
egen sjukfrånvaro som leder till att vi inte har den bemanning som vi borde utifrån
behov och budget. Vi har de senaste 4 åren inte kunnat ta in vikarier för att täcka all
frånvaro och vi har därför haft pengar över i förhållande till vår personalbudget.
Arbetsbelastningen är hög och vi behöver tillsätta personal som täcker upp de glapp
som blir. En pooltjänst skulle kunna ge möjlighet till detta och den kan finansieras inom
befintlig personalbudget.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-29 § 166 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
En pooltjänst inrättas inom barn och ungdomsenheten inom befintlig personalbudget.
_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§ 140

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsplan
Beslut

Socialnämndens beslut:
Uppföljning av kvalitetsarbete och reviderad kvalitetsplan godkänns.
Beskrivning av ärendet

Enligt Socialförvaltningens plan för systematiskt kvalitetsarbete ska genomförandet av
planen redovisas årligen till socialnämnden och planen revideras vid behov.
Uppföljningen visar att förvaltningen till viss del inte följt den framtagna planen, se
nedan, men i övrigt följs planen och det pågår kontinuerligt kvalitetssäkrande- och
höjande verksamhet.
Som följd av uppföljningen kommer kvalitetsplanen att revideras enligt bilagt förslag
till ny schematisk kvalitetsplan.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-29 § 169 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Uppföljning av kvalitetsarbete och reviderad kvalitetsplan godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
Merete Tillman
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§ 141

Lokalt avtal för familjens hus i Hässleholms kommun
Avtal avseende samordnartjänst vid Familjens Hus
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förslag till Lokalt avtal för familjens hus i Hässleholms kommun och Avtal avseende
samordnartjänst vid Familjens Hus godkänns.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Region Skåne har anlitat en konsult för att genomlysa satsningen på familjens hus i
Skåne. Vid genomlysningen definierades bland annat vilka funktioner som ska ingå i ett
familjens hus. Dessutom framkom att avtal mellan samverkansparterna i ett familjens
hus bör tecknas. Förslag till avtal för Familjens Hus i Hässleholm har därför nu tagits
fram.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-09-29 § 170 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden godkänner förslag till Lokalt avtal för familjens hus i Hässleholms
kommun och Avtal avseende samordnartjänst vid Familjens Hus

_____________________
Sänt till:
Bodil Sundlöf
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§ 142

Förslag till förändring av Barn och Ungdomsenhetens
organisation
Beslut

Socialnämndens beslut:
Organisation inom Barn och Ungdomsenheten:
1. Ansvaret för arbetsledning till familjehemsgruppen läggs på gruppchefen i
Ungdomsgruppen. Den halva gruppchefen för familjehemsgruppen vakanssätts och en
halv biträdande gruppchefstjänst inrättas i Ungdomsgruppen t.o.m 20101231.
Ansvaret för arbetsledning för fältgruppen läggs på gruppchefen för
Ungdomsboendet. Den halva gruppchefen för fältgruppen vakanssätts och en halv
biträdande gruppchefstjänst inrättas på Ungdomsboendet t.o.m 20101231.
De biträdande gruppcheferna företräder gruppchefen i dennes frånvaro enligt
delegationsordningen.
2. Tjänsten som utredare får i uppgift att vara ställföreträdande enhetschef för frånvaro
upp till max 4 veckor i sträck.
Förändringarna enligt punkt 1 och 2 gäller t.o.m 20101231 och utvärderas
november 2010 för att därefter eventuellt permanentas.
3. Assistentjänsterna och deras nuvarande arbetsuppgifter överförs till den
administrativa avdelningen.
4. Alla förändringarna sker inom befintlig budget (2010 efter minskningen av
kostnaderna motsvarande neddragningen av 2 socialsekreterare i skolatjänster).
Ajournering

Sammanträdet ajournerades kl.15.55-16.00. Förhandlingarna återupptogs kl.16.00.
Yrkanden

Gunnel Persson (s) yrkar avslag till förslaget med motiveringen att man ska invänta
revisorernas utredning.
Robin Gustavsson (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition dels på avslag och dels på bifall till förslaget och finner
det bifallet.
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Forts. § 142
Reservation

Gunnel Persson (s) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 175 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Organisation inom Barn och Ungdomsenheten:
1. Ansvaret för arbetsledning till familjehemsgruppen läggs på gruppchefen i
Ungdomsgruppen. Den halva gruppchefen för familjehemsgruppen vakanssätts och
en halv biträdande gruppchefstjänst inrättas i Ungdomsgruppen t.o.m 20101231.
Ansvaret för arbetsledning för fältgruppen läggs på gruppchefen för
Ungdomsboendet. Den halva gruppchefen för fältgruppen vakanssätts och en halv
biträdande gruppchefstjänst inrättas på Ungdomsboendet t.o.m 20101231.
De biträdande gruppcheferna företräder gruppchefen i dennes frånvaro enligt
delegationsordningen.
2. Tjänsten som utredare får i uppgift att vara ställföreträdande enhetschef för frånvaro
upp till max 4 veckor i sträck.
Förändringarna enligt punkt 1 och 2 gäller t.o.m 20101231 och utvärderas
november 2010 för att därefter eventuellt permanentas.
3. Assistentjänsterna och deras nuvarande arbetsuppgifter överförs till den
administrativa avdelningen.
4. Alla förändringarna sker inom befintlig budget (2010 efter minskningen av
kostnaderna motsvarande neddragningen av 2 socialsekreterare i skolatjänster).
Anders Wallentheim (s) deltar inte i beslutet.

_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§ 143

Barngruppen ”Skilda världar”
Beslut

Socialnämndens beslut:
Gruppverksamheten för barn, Skilda världar, ska inte genomföras 2009 på grund av
tidsbrist.
Gruppverksamheten för barn, Skilda världar, ska genomföras under 2010.
Beskrivning av ärendet

I ett av socialnämndens mål för familjerättsenheten ingår att erbjuda barngrupp för barn
till separerade föräldrar 1-2 gånger per år. Barngrupp har genomförts vid två tillfällen,
våren respektive hösten 2008.
Barngruppsverksamheten bygger på ett att av BRIS framtaget material som omfattar 11
träffar, en gång per vecka och två timmar varje gång. Ett syfte med barngrupp är att ge
barn ett eget forum, stärka barns självförtroende och ge dem möjlighet att få kunskap
om vart man vänder sig om man behöver hjälp.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 173 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Gruppverksamheten för barn, Skilda världar, ska inte genomföras 2009 på grund av
tidsbrist.
Gruppverksamheten för barn, Skilda världar, ska genomföras under 2010.

_____________________
Sänt till:
Lisskulla Söderström
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§ 144

Anställning av bostadsansvarig med 75% tjänstgöringsgrad
för perioden 2009-11-01—2010-11-31
Beslut

Socialnämndens beslut:
Anställning medges enligt ovan.
Medel tas från vuxenenheten (25%) respektive flyktingenhet (75%).
Beskrivning av ärendet

KG Pålsson har under 2008/2009 varit inhyrd som bostadsansvarig på socialtjänsten
från tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen har nu meddelat att man avser att
avsluta anställningsförhållande med KGP, då hans arbetsuppgifter som mentor där är
slut.
KGP har under sin tid vid socialtjänsten medverkat till att bringa ordning och reda i
våra bostäder, utvecklat tjänsten med boskola samt medverkat till en uppstramning i
våra boende. I detta har ingått avvecklingar av boende som inte fyller lägsta godtagbara
standard. I arbetet ingår även förhandlingar med olika fastighetsägare avseende
hyresnivåer.
Bostadsansvarig svarar idag för 62 boende med kontrollbesiktningar, genomgångar,
hyresförhandlingar etc.
Huvudvikten har legat vid bostadsanskaffning till flyktingenheten.
KGP har i huvudsak svarat för det praktiska arbetet med våra bostäder. KGP har
erfarenheter av hyresförhandlingar, besiktningar från sin tid som ombudsman i
hyresgästföreningen, likaså har han erfarenheter av bruksvärdesättningar av hyror och
lokaler. Han har vid ett flertal tillfälle anlitats vid större hyresförhandlingar i
kommunen.
Det finns ingen tjänsteman som har denna kompetens på förvaltningen.
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Forts. § 144
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 174 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Anställning medges enligt ovan.
Medel tas från vuxenenheten (25%) respektive flyktingenhet (75%).

_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 145

Information om beslut av Allmänna Arvsfonden i samband
med ansökan om projekt
Beslut

Socialnämndens beslut:
Informationen mottas.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen söker 2009-05-04 kompletterande medel till projekt AVA hos Allmänna
arvsfonden.
Allmänna arvsfonden avslår förvaltningens ansökan 2009-09-15.
Förvaltningen har tagit underhandskontakter med Allmänna arvsfonden för att om
möjligt kunna få viss finansiering.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 176 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Informationen mottas.

_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 146

Finansiering till AVA projektet
Beslut

Socialnämndens beslut:
Godkänna anställning av extra socialsekreterare i projektet, under perioden 2009-0901—2012-08-31.
Beskrivning av ärendet

Under 2008/2009 ansökte förvaltningen tillsammans med Osby kommun om att erhålla
med finansiering hos ESF, till ett ungdomsprojekt riktat mot ungdomar med
svårigheter. Samtidigt med ansökan till ESF ansöktes om kompletterande medel från
allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden har meddelat att man inte kommer att
stödja denna del i projektet. Förvaltningen har tagit underhandskontakter med fonden
för att höra om en förändring av ansökan skulle möjliggöra stöd och en omprövning av
ansökan. Förvaltningen har tagit kontakt med AF för att se om de har möjligheter att
delta i projektet, men finansiering.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 180 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Godkänna anställning av extra socialsekreterare i projektet, under perioden 2009-0901—2012-08-31.

_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 147

Revidering av delegationsordning
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förvaltningschefen erhåller delegation i beslut om anställningsvillkor vid nyanställning,
ändrad tjänst eller motsvarande för all personal i lönenivå understigande 32 000
kr/månad.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens delegationsregler ändrades 2009-04-29 § 99, dnr 2009.297/002, att
gälla från och med 2009-06-01. Socialnämndens delegationsordning följer i fråga om
personalärende kommunstyrelsens ordning. Enligt den nya delegationsordningen har
förvaltningschefen delegation i frågor om anställningsvillkor vid nyanställning, ändrad
tjänst eller motsvarande för all personal i lönenivå understigande 32 000 kr/månad, med
vidaredelegation tillåten. Gällande delegationsordning anger lönenivån till
understigande 27 000 kr/månad.
Socialnämnden föreslås att punkten 2.8 i socialförvaltningens delegationsordning
revideras i enlighet med ovanstående och får följande lydelse:
Överenskommelse om anställningsvillkor vid nyanställning, ändrad tjänst eller
motsvarande
o All personal i lönenivå understigande 32 000kr/månad
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-10-14 § 181 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förvaltningschefen erhåller delegation i beslut om anställningsvillkor vid nyanställning,
ändrad tjänst eller motsvarande för all personal i lönenivå understigande 32 000
kr/månad.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius

Justering

RG

MS

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

15 (16)

Diarienummer

2009-10-20

§ 148

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande skrivelser:
1. Information om organisationen för SFF-teamet med anledning av nya medel från
Länsstyrelsen (Dnr:2009/4277 700)
2. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 090902 § 162, Sänkning av
avtalsförsäkringar
3. Delegationsbeslut, Sylvias Bar och Restaurang (Dnr:2009/4046 702)
4. Delegationsbeslut, GastroNovum (Dnr:2009/4372 702)
5. Delegationsbeslut, GastroNovum (Dnr:2009/4373 702)
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§ 149

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut

Socialnämndens beslut:
Protokollen godkänns.
Beskrivning av ärendet

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

Socialnämndens protokoll, 2009-09-22
Arbetsutskottets protokoll, 2009-09-29
Arbetsutskottets protokoll, 2009-10-13
Arbetsutskottets protokoll, 2009-10-14
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