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Diarienummer

2015/2048 042

Socialnämnden

§ 73
Månadsuppföljning för socialnämnden per 2015-05-31
Beslut
Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2015-05-31 godkänns.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till åtgärder samt
konsekvenser att hålla av kommunfullmäktige beslutad budget.
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. Delårsrapporten och
årsredovisningen ska innehålla en analys av nämndens förmåga att inom tilldelad ram
uppfylla lagstadgade krav och fastställda mål.
Månadsuppföljningarna ska göras enligt den gemensamma mall och som innehåller
uppgifter om budget, utfall och prognos samt kommentarer till drift- och
investeringsbudgeten. De nämnder/förvaltningar som prognostiserar underskott ska också
redovisa möjliga åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för
2015 samt redovisa vilken ekonomisk effekt och verksamhetsmässig konsekvens dessa
åtgärder fått och kommer att få.
Implementering av systemstöd, budget och prognos, pågår.
Material till kommunledningskontoret kan avvika från detta material textmässigt då
inskickat material max får omfatta 1 A4 sida.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-06-30 § 69 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Månadsuppföljning per 2015-05-31 godkänns.
Socialnämnden
Justering
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Diarienummer

2015/2048 042

Socialnämnden

Forts. § 73
Förvaltningen får i uppdrag att utreda och återkomma med förslag till åtgärder samt
konsekvenser att hålla av kommunfullmäktige beslutad budget.
Yrkande
Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till handläggarens förslag samt att förvaltningen får i
uppdrag att utreda och återkomma med förslag till åtgärder samt konsekvenser att hålla av
kommunfullmäktige beslutad budget. Lena Nilsson (S), Sven-Erik Andersson (C) och
Michael Strömberg (SD) instämmer.
_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda

Socialnämnden
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2015/2168 760

Socialnämnden

§ 74
Ramöverenskommelse med Region Skåne och Skånes
kommuner gällande samarbete avseende personer med
missbruks- och beroendeproblematik
Beslut
Socialnämndens beslut:
Överenskommelsen med Region Skåne gällande samarbete avseende personer med
missbruks- och beroendeproblem antas.
Beslutet skickas till omsorgsnämnden för kännedom.
Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet Skånes styrelse fattade 2015-05-08 beslut om Ramöverenskommelse
mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med
missbruks- och beroendeproblematik och rekommenderar kommunerna att politiskt anta
denna.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-08-18 § 80 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Överenskommelsen med Region Skåne gällande samarbete avseende personer med
missbruks- och beroendeproblem antas.
Beslutet skickas till omsorgsnämnden för kännedom.
_____________________
Sänt till:
Anders Iversen
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Justering
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Diarienummer

2015/1747 700

Socialnämnden

§ 75
Frida kvinnojour ansöker om verksamhetsbidrag för 2015
samt höjning av hyra för abonnerat rum
Beslut
Socialnämndens beslut:
Frida kvinnojour beviljas 250 000 kr i verksamhetsbidrag för 2015 samt tillstyrka höjning
av hyra från 150 000 kr/år till 200 000 kr/år.
Beskrivning av ärendet
Frida kvinnojour ansöker om verksamhetsbidrag med 7 kr/invånare det vill säga 350 000
kr för 2015. Av bifogat tjänsteutlåtande framgår att det inte är befogat med en höjning av
verksamhetsbidraget.
Frida kvinnojour begär höjning av hyra från 150 000 kr (beslut i SN 2011) till 200 000
kr/år. Hässleholms kommun har i förhållande till ordinarie taxa en mycket billig kostnad
för placering på Frida kvinnojour. Efter hyreshöjning 550 kr/dygn att jämföra med
ordinarie taxa 1 000 kr/dygn. Vi placerar i görligaste mån på Frida kvinnojour. Förra året
hade vi 7 placeringar på Frida kvinnojour och 2 personer placerade utanför kommunen på
grund av att skyddsbehovet inte kunde tillgodoses inom kommunen.
Frida kvinnojour har under 2014 genomfört en betydande kvalitetshöjning i verksamheten
och utökat antal anställda från 2,5 tjänst till 5 heltidstjänster där stödet till kvinnor i
samband med och efter utflytt utökats och stöd till barnen i form av organiserad
verksamhet och Trappansamtal. I uppföljning av Frida kvinnojours verksamhet 2014
framgår mer detaljerat vad som görs.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-06-30 § 67 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Frida kvinnojour beviljas 250 000 kr i verksamhetsbidrag för 2015 samt tillstyrka höjning
av hyra från 150 000 kr/år till 200 000 kr/år.
_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
Socialnämnden
Justering
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2015/1782 700

Socialnämnden

§ 76
Föreningen Framtid ansöker om bidrag på 56 500 kr
Beslut
Socialnämndens beslut:
Föreningen Framtid beviljas bidrag med 10 000 kronor med inriktning vuxna missbrukare.
Beskrivning av ärendet
Framtid är enligt ansökan en nystartad förenings vars ändamål är att främja en bra
integration och ökad förståelse mellan olika kulturer.
Ur riktlinjer för föreningsbidrag framkommer att en förening som beviljas bidrag ska
finnas i Hässleholms kommun och rikta sig till socialförvaltningens målgrupp. Dessa
kriterier får anses uppfyllda.
Utöver detta bör föreningen enligt utredarens bedömning ha en stabilitet och pågående
verksamhet. Föreningen Framtids intentioner må vara goda, bedömningen är ändå att
socialnämnden inte i det här läget kan gå in och finansiera en nybildad förenings
verksamhet.
Ansökan bör därför lämnas utan bifall.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-06-30 § 68 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Föreningen Framtid beviljas bidrag med 10 000 kronor med inriktning vuxna missbrukare.
_____________________
Sänt till:
Föreningen Framtid
Anders Iversen
Socialnämnden
Justering
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2015/2223 757

Socialnämnden

§ 77
Större lokal till Familjens hus
Beslut
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen finansiera eventuella ökade lokalkostnader samt
ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att hitta en större lokal till
Familjens hus. Beslutet gäller under förutsättning att Barn- och Utbildningsnämnden
fattar samma beslut.
Beskrivning av ärendet
Familjens Hus startade i februari 2006 efter beslut av Hässleholms kommun och Region
Skåne. Som underlag till besluten fanns ett styrdokument med tydligt mål för
verksamheten, ”Utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar”.
Detta skulle ske genom att utveckla samarbete och samverkan mellan Hässleholms
kommun och Region Skåne. I Familjens Hus finns mödra- och barnhälsovård, öppen
förskola och social rådgivning. Ett viktigt mål för verksamheten är att arbeta förebyggande
och i ett tidigt skede kunna hjälpa och stötta familjer.
Verksamheten är trångbodd sedan många år. Antalet besökare till de olika
delverksamheterna har successivt ökat i antal. Sedan några år tillbaka är vård- och hälsoval
med fritt vårdsökande infört inom Region Skåne. Detta innebär att den som söker sig till
MHV respektive BHV på Familjens Hus måste tas emot.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-08-04 § 75 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen finansiera eventuella ökade lokalkostnader samt
ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att hitta en större lokal till
Familjens hus. Beslutet gäller under förutsättning att Barn- och Utbildningsnämnden
fattar samma beslut.
_____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Lisskulla Söderström
Socialnämnden
Justering
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Socialnämnden

§ 78
Reviderat bedömningssystem för belöning av inkomna
förslag och socialnämndens kvalitetspris
Beslut
Socialnämndens beslut:
Reviderat bedömningssystem för belöning av inkomna förslag och socialnämndens
kvalitetspris antas.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2013-11-19 § 97 att anta reviderat bedömningssystem för
belöning av inkomna förslag och socialnämndens kvalitetspris. På uppdrag av
förvaltningschef har översyn av detta bedömningssystem gjorts.
Det nya bedömningssystemet innebär bland annat att:
• Förslag till förbättringar kan lämnas in på olika sätt till exempel via C2, mail och
direkt till chef.
• System för årlig belöning av förslag har tagits bort. Istället sker belöning av
inkomna förslag direkt av chef för berört arbetslag eller av förvaltningschef vid
förvaltningsträffar.
• Bedömningskriterierna för kvalitetspriset har uppdaterats och
bedömningsprocessen tydliggjorts.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-06-30 § 70 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Reviderat bedömningssystem för belöning av inkomna förslag och socialnämndens
kvalitetspris antas.
_____________________
Sänt till:
Maria Johansson
Socialnämnden
Justering
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2015/2242 700

Socialnämnden

§ 79
Översyn av principer för bidrag till föreningar
Beslut
Socialnämndens beslut:
Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar och organisationer godkänns.
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 150331 att ge förvaltningen i uppdrag att se över
principerna för bidrag till föreningar. Nu gällande riktlinjer beslutades 991026.
I förslaget till nya riktlinjer har urvalskriterierna utökats i jämförelse med tidigare riktlinjer.
Även ett avsnitt gällande prövning av ansökan om bidrag är tillagt. Förslag lämnas också
om att senaste ansökningsdatum ska ändras från 15 november till 31 maj.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-06-30 § 71 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar och organisationer godkänns.
_____________________
Sänt till:
Maria Johansson

Socialnämnden
Justering
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2015/2901 700

Socialnämnden

§ 80
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämndens beslut:
Delegationsbeslut ska anmälas månadsvis till socialnämndens arbetsutskott vid tider som
nämndsekreterare avgör.
Socialnämndens arbetsutskott erhåller delegation på att godkänna redovisningar av
anmälda delegationsbeslut.
Delegationsbesluten ska anmälas i form av utdrag ur verksamhetssystem för IFO och
sammanställningar på särskild blankett och förevisas vid sammanträdet under särskild
punkt i föredragningslistan.
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen (6 kap 35 § KL) anger att delegationsbeslut som fattats med stöd av
delegeringsuppdrag skall anmälas på nämnden. Nämnden bestämmer själv när och hur
denna anmälningsskyldighet ska fullgöras.
I nuläget anmäls och redovisas alla delegationsbeslut direkt vid socialnämndens
sammanträde i form av listor som finns tillgängliga för ledamöterna. På förekommen
anledning föreslås ändrade former för anmälan samt delegation att godkänna
redovisningen.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-01 § 83 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Delegationsbeslut ska anmälas månadsvis till socialnämndens arbetsutskott vid tider som
nämndsekreterare avgör.
Socialnämndens arbetsutskott erhåller delegation på att godkänna redovisningar av
anmälda delegationsbeslut.
Delegationsbesluten ska anmälas i form av utdrag ur verksamhetssystem för IFO och
sammanställningar på särskild blankett och förevisas vid sammanträdet under särskild
punkt i föredragningslistan.
_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
Socialnämnden
Justering
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2015/3022 701

Socialnämnden

§ 81
Överenskommelse om samarbete mellan socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden
kring barn och unga
Beslut
Socialnämndens beslut:
Det reviderade förslaget till gemensamma mål för samarbete kring barn och unga mellan
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden godkänns.
Det reviderade förslaget till organisation för ledning och styrning av samarbetet mellan de
tre nämnderna och förvaltningarna godkänns.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har av
kommunfullmäktige fått i uppdrag att samverka kring barn och unga med särskilda behov.
Vid ett gemensamt sammanträde mellan de tre nämndernas arbetsutskott reviderades
gemensamt förslag kring mål och samarbetsformer som ska godkännas av respektive
nämnd.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-01 § 88 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Det reviderade förslaget till gemensamma mål för samarbete kring barn och unga mellan
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden godkänns.
Det reviderade förslaget till organisation för ledning och styrning av samarbetet mellan de
tre nämnderna och förvaltningarna godkänns.
_____________________
Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Sus Lantz-Eriksen
Socialnämnden
Justering
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Socialnämnden

§ 82
För kännedom
Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Protokollsutdrag ON 150526 § 40, Erbjudande att teckna avtal gällande deltagande
och finansiering av en regional utvecklingsenhet på Kommunförbundet Skåne
(Dnr:2015/1203 700)
2. Protokollsutdrag KN 150527 § 45, Biblioteksplan för Hässleholms kommun 20152018
3. Protokollsutdrag KF 150608 § 86, Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn av
alkoholservering (Dnr:2013/4246 702)
4. Återrapport avseende utvecklingsmedel jan-mars 2015 för kännedom (Dnr:2015/404
700)
5. Information från Migrationsverket och Länsstyrelsen gällande ensamkommande barn
2015
6. Minnesanteckningar från Brå-möte 150622 (Dnr:2015/2497 751)
7. Kolada nyckeltal, bokslut och budgetäskande (Dnr:2015/2572 700)
8. Begäran om rapport/handlingsplan (Dnr:2015/2790 700)
9. Avsiktsförklaring avseende förhyrning av fastigheten Mariagården, Vittsjö
(Dnr:2015/2682 700)
10. IVO:s beslut, Tillsyn av HVB barn och unga vid Tornet HVB i Hässleholm –
oanmäld (Dnr:2015/2851 757)
11. IVO:s beslut, Tillsyn av HVB barn och unga vid Pilen HVB i Hässleholm – oanmäld
(Dnr:2015/2852 757)
12. Protokoll förvaltningssamverkan 150513 och 150617
_____________________
Socialnämnden
Justering
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§ 83
Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tagit av följande protokoll:
1.
2.
3.
4.
5.

Socialnämndens protokoll, 2015-06-23
Arbetsutskottets protokoll, 2015-06-30
Arbetsutskottets protokoll, 2015-08-04
Arbetsutskottets protokoll, 2015-08-18
Arbetsutskottets protokoll, 2015-09-01

_____________________

Socialnämnden
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Socialnämnden

§ 84
Strategi och handlingsplan för att
förebygga/motverka/hantera våldsbejakande extremism
Beslut
Socialnämndens beslut:
Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att identifiera och samordna de samarbetspartner
som behövs, i syfte att tillsammans ta fram en strategi och plan för hur Hässleholm ska
kunna förebygga, motverka och eventuellt hantera våldsbejakande extremism.
Beskrivning av ärendet
Brottsförebyggande rådet diskuterade på sitt möte den 28 augusti 2015 om behovet av att
i tidigt skede ta fram en strategi för såväl det förebyggande som för det akuta skedet för
att hantera eventuella situationer som handlar om våldsbejakande extremism.
Brottsförebyggande rådet beslutade om att överlämna ärendet till socialnämnden för
beslut.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-01 § 89 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att identifiera och samordna de samarbetspartner
som behövs, i syfte att tillsammans ta fram en strategi och plan för hur Hässleholm ska
kunna förebygga, motverka och eventuellt hantera våldsbejakande extremism.
_____________________
Sänt till:
Anna Sjöholm

Socialnämnden
Justering
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Socialnämnden

§ 85
Ändring av datum för socialnämndens sammanträde i
november 2015
Beslut
Socialnämndens beslut:
Socialnämndens sammanträde flyttas från den 17 november till den 20 november kl.15.00.
_____________________
Sänt till:
Till de berörda

Socialnämnden
Justering
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Socialnämnden

§ 86
Uppdrag till förvaltningen att utreda och återkomma med
förslag till åtgärder
Beslut
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden delegerar till socialnämndens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet.
Beskrivning av ärendet
Samtliga nämnder som uppvisar ett prognostiserat underskott i samband med
delårsrapporten 2015 ska upprätta en utförlig redovisning om vilka åtgärder som kommer
att genomföras under 2015 för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.
Redovisningen ska lämnas skriftligen till ekonomiavdelningen senast den 30 september
2015.
Socialnämnden har sitt nästa sammanträde först den 13 oktober 2015 och med anledning
av detta föreslås att socialnämndens arbetsutskott får delegation på att fatta beslut i
ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 29 september.
_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
Sus Lantz Eriksen

Socialnämnden
Justering
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