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Diarienummer

Socialnämnden

§ 87
Muntlig information
Beslut
Socialnämndens beslut:
Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Mats Daludd, förbundschef Samordningsförbundet Skåne Nordost, informerar om
verksamheten. Förbundet finansierar, stödjer och utvecklar samverkansarbetet inom
rehabiliteringsområdet mellan Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och
fem kommuner i nordöstra Skåne. De fem kommunerna är Hässleholm, Kristianstad,
Östra Göinge, Osby och Bromölla. Samordningsförbundet Skåne Nordost startade den 1
januari 2011. Se www.finsam.se.
_____________________
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Diarienummer

2015/3104 799

Socialnämnden

§ 88
Uppdrag till förvaltningen, konsekvensanalys
Beslut
Socialnämndens beslut:
Skrivningen godkänns och läggs till ärendet Organisationsplan för VO Ensamkommande
barn 2015-2016.
Yrkande
Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till skrivningen och att den läggs till ärendet
Organisationsplan för VO Ensamkommande barn 2015-2016.
Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef Annette Ekenberg la upp ärendet, Organisationsplan för VO
Ensamkommande barn 2015-2016, för beslut vid arbetsutskottets sammanträde 150915
med anledning av att verksamheten är kraftigt expanderande och under uppbyggnad.
Verksamhetschefen hade sedan tidigare fått uppdraget att presentera en organisationsplan.
Vid sammanträdet 150915 yrkade Michael Strömberg (SD) avslag och lämnade skriftligt
avslagsyrkande.
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 150929 § 103 att ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma med konsekvensbeskrivning på hur konsekvenserna hade blivit om
socialnämndens arbetsutskott följt Michael Strömbergs (SD) avslagsyrkande avseende
ärendet Organisationsplan för VO Ensamkommande barn 2015-2016.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-29 § 103 beslutar:
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning på hur
konsekvenserna hade blivit om socialnämndens arbetsutskott följt Michael Strömbergs
(SD) avslagsyrkande avseende ärendet Organisationsplan för VO Ensamkommande barn
2015-2016.
_____________________
Sänt till:
Annette Ekenberg
Sus Lantz Eriksen
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Diarienummer

2015/3105 022

Socialnämnden

§ 89
Utvärdering av tjänsten administrativ handläggare i
förvaltningsstaben samt inrättande av tillsvidaretjänst som
verksamhets- och kvalitetsutvecklare
Beslut
Socialnämndens beslut:
En tillsvidare tjänst som verksamhets- och kvalitetsutvecklare, 95 %, inrättas.
Tjänsten som personalstrateg, 50 %, dras tillsvidare in.
Systemansvarig är kommunikatör med 20 % inom sin tjänst, sammanlagt 100 %.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden fattade 141212 beslut om att tillfälligt inrätta en tjänst (januari – december
2015) som administrativ handläggare på grund av ökning av arbetsmängd i
förvaltningsstaben. Skälet till att göra en tillfällig anställning var att pröva om det var
möjligt att blanda så vitt skilda arbetsuppgifter på en tjänst som föreslogs.
Tjänsten har nu varit under prövning under ca 9 månader. En enkät har genomförts där
medarbetare i förvaltningsstaben och verksamhetschefer har fått utvärdera tjänsten.
Bedömningen utifrån enkäten är att alla tillfrågade inte själv använder sig av stödet,
däremot är man mycket nöjd med stödet.
I dagsläget behöver vi prioritera våra medarbetares arbetsmiljö, och för att staben och
ledarna ska få en rimlig arbetsmängd så bör man även fortsättningsvis få hjälp med de
uppgifter som finns redan idag – och andra som kan komma att tillkomma framöver.
Tjänsten ska bekostas inom ramen för tjänsterna i staben, vilket är möjligt om man inte
tillsätter personalstrategen (50 %) och använder de delar av tjänster som finns från
systemansvarig (20 %) och administrativa enheten (25 %).
Vid förvaltningssamverkan 151007 hade de fackliga representanterna synpunkter på att
tjänsten inte kan tillsättas av tjänstens tillfälliga innehavare utan rekrytering ska ske enligt
gängse regler. Förvaltningschef Sus Lantz Eriksen har efter samverkan kontaktat
personalutvecklare Kajsa Sjögren för att få besked om vad som gäller, men ännu ej fått
svar. I övrigt hade facken inget att erinra i ärendet.
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Diarienummer

2015/3105 022

Socialnämnden

Forts. § 89
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-15 § 91 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
En tillsvidare tjänst som verksamhets- och kvalitetsutvecklare, 95 %, inrättas.
Tjänsten utannonseras inte då den tidigare varit utannonserad och tjänstens tillfälliga
innehavare då sökt i konkurrens med övriga sökande.
Tjänsten som personalstrateg, 50 %, dras tillsvidare in.
Systemansvarig är kommunikatör med 20 % inom sin tjänst, sammanlagt 100 %.
_____________________
Sänt till:
Sus Lantz Eriksen
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Diarienummer

2015/3179 700

Socialnämnden

§ 90
Redovisning och prognos gällande schablonersättning för
flyktingmottagande och ersättningar för ensamkommande
barn
Beslut
Socialnämndens beslut:
Svar på uppdrag att redovisa ersättningar och prognos gällande statsbidrag för
flyktingmottagande och ensamkommande barn godkänns.
Godkänna att framöver redovisa enbart första punkten vid bokslutstillfällen.
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 23 november år 2014 att ge socialförvaltningen i
uppdrag att redovisa hur ersättningarna från staten för flyktingmottagande och
ensamkommande barn används. Beslut togs i socialnämnden att redovisning ska ske för
samma perioder som delårsbokslut samt årsbokslut.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-29 § 95 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Svar på uppdrag att redovisa ersättningar och prognos gällande statsbidrag för
flyktingmottagande och ensamkommande barn godkänns.
Godkänna att framöver redovisa enbart första punkten vid bokslutstillfällen.
_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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Diarienummer

2015/3279 750

Socialnämnden

§ 91
Beslutsattestanter – ekonomisk beslutsattest
Beslut
Socialnämndens beslut:
Förteckning över beslutsattestanter godkänns.
Beskrivning av ärendet
Enligt Hässleholms kommuns attestregler antagna av kommunfullmäktige 1996-09-30 §
115 åligger det kommunens nämnder att varje nämnd ska utse beslutsattestanter och
ersättare för dessa.
Attestregler för Hässleholms kommun
§ 1 Attestregler gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna
transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att
förvalta och/eller förmedla.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-29 § 96 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Förteckning över beslutsattestanter godkänns.
_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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Diarienummer

2015/3277 042

Socialnämnden

§ 92
Delårsrapport socialnämnden 2015
Beslut
Socialnämndens beslut:
Delårsbokslut för perioden 20150101-20150831 godkänns.
Beskrivning av ärendet
I ”Strategisk plan 2015-2018 med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2018” är det beslutat
att alla nämnder årligen ska redovisa sju ekonomiska uppföljningar. De uppföljningar som
avses är månadsuppföljning i mars, april, maj, september och oktober, delårsrapport för
perioden januari-augusti samt årsredovisning. Månadsuppföljningarna och delårsrapporten
ska lämnas till kommunstyrelsen enligt fastställds tidplan.
Nämndernas verksamhetsberättelse som ingår i delårsrapporten ska ses som ett förslag
på text till slutprodukten Delårsrapport 2015, även om verksamhetsberättelsen är antagen
av nämnd. Innehåll och utformning av verksamhetsberättelsen är därför inte bundet av
beslut i nämnden. För att få ihop produkten, kan ändringar behöva göras i materialet
beroende på omfattning, språkbruk, analys och tydlighet. Omfattning av
verksamhetsberättelsen till delårsrapporten är två sidor.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-29 § 97 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Delårsbokslut för perioden 20150101-20150831 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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Diarienummer

2015/3305 700

Socialnämnden

§ 93
Rapport till kommunfullmäktige för period 150401-150630
över icke verkställda gynnande beslut
Beslut
Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 150401-150630 godkänns.
Beskrivning av ärendet
Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska återkommande
rapporteras till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-29 § 98 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 150401-150630 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
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Diarienummer

2015/3326 023

Socialnämnden

§ 94
Resursförstärkning till Familjerätten. Utökning av tjänster
Beslut
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden inrättar en tillfällig tjänst som socialsekreterare med ansvar för
familjerättsliga ärenden som resursförstärkning under 6 månader.
Förvaltningen får i uppdrag att titta på den långsiktiga lösningen avseende situationen på
Familjerätten.
Beskrivning av ärendet
Antalet tjänster som socialsekreterare vid familjerätten uppgår för närvarande till 3.
Antalet tvister i domstol ökar och har gjort så en längre tid. Antalet snabbyttranden och
utredningar på grund av domstol har ökat markant under det senaste året. Handläggarna
har ansvar för alltför många ärenden, mellan 30-35 ärenden per person.
Handläggningstiderna blir generellt för långa. Behovet av att utöka med ytterligare en
tjänst är stort.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-29 § 99 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Socialnämnden inrättar en tillfällig tjänst som socialsekreterare med ansvar för
familjerättsliga ärenden som resursförstärkning under minst 6 månader.
Förvaltningen får i uppdrag att titta på den långsiktiga lösningen avseende situationen på
Familjerätten.
_____________________
Sänt till:
Lisskulla Söderström
Socialnämnden
Justering

LN

PJ

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-08

12 (13)

Diarienummer

Socialnämnden

§ 95
För kännedom
Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. IVO:s beslut, Tillsyn av HVB barn och unga vid Ungdomsboendet i Hässleholm –
oanmäld (Dnr:2015/2965 757)
2. Minnesanteckningar från Brå-möte 150828 för kännedom (Dnr:2015/3100 751)
3. Arbete och Välfärdsförvaltningens verksamhetsberättelse 2014 Sociala Jouren
(Dnr:2015/3101 700)
4. Sammanställning av synpunkter, klagomål och skyldigheter enligt lex Sarah
(Dnr:2015/3102 700)
5. Information om sommarverksamheten på Familjens Hus, sommaren 2015
(Dnr:2015/3101 757)
6. Protokollsutdrag ONAU 150818 § 55, Uppdrag att revidera samarbetsavtal mellan
ON och SN
7. Protokollsutdrag ON 150901 § 58, Samarbete mellan BUN, SN och ON kring barn
och unga
8. Protokollsutdrag KF 150831 § 102, Anpassning av Qvarngården i Stoby till HVBboende inom socialförvaltningens ansvarsområde (Dnr:2014/3820 700)
9. Förvaltningssamverkan protokoll 150902
_____________________
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§ 96
Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1.
2.
3.
4.

Socialnämndens protokoll, 2015-09-08
Arbetsutskottets protokoll, 2015-09-08
Arbetsutskottets protokoll, 2015-09-15
Arbetsutskottets protokoll, 2015-09-29

_____________________
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