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Plats och tid

Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl.15.00-16.30, ajournering
kl.16.00-16.05
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

§ 46
Ändring av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt:
Presentation av ny ledamot i socialnämnden, Mattias Månsson (SD), läggs till
föredragningslistan och behandlas som ärende 1. Sven-Erik Andersson (C) vill tacka för
uppvaktningen på sin 60-årsdag läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 3.
Ärendena Helårsprognos för socialnämnden per april och maj 2018 behandlas som ärende
4 respektive 5.
_____________________
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

§ 47
Presentation av ny ledamot i socialnämnden
Socialnämnden presenterar sig för Mattias Månsson (SD), ny ledamot i socialnämnden,
och ordförande Robin Gustavsson (KD) önskar Mattias välkommen till socialnämnden.
_____________________

Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

§ 48
Muntlig information NOVUM, Behandlingsteamet och 12steg
Beslut
Socialnämndens beslut:
Tackar för informationen.
Beskrivning av ärendet
Susanna Möller, enhetschef, informerar om Behandlingsenheten, som vänder sig till
Hässleholms kommuns medborgare med missbruksproblematik från 18 år och uppåt.
Arbetsområdet är hela Hässleholms kommun.
Novum, Behandlingsteamet och 12-steg presenterar sina verksamheter. Totalt är det 5,3
tjänster som arbetar med behandling.
_____________________

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2018-06-19

Socialnämnden

§ 49
Tack från Sven-Erik Andersson (C)
Sven-Erik Andersson (C) tackar för uppvaktningen i samband med sin 60-årsdag.
_____________________
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

§ 49
Helårsprognos för socialnämnden per april 2018
Dnr: SF 2018/1453

Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen av prognos per april 2018 godkänns.
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till besparingsåtgärder.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet deltar inte i beslutet. Anledningen
angavs vara på grund av kort beredning och att de inte hunnit processa det i partierna.
Yrkande
Robin Gustavsson (KD) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt följande förslag:
Redovisningen av prognos per april 2018 godkänns.
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till besparingsåtgärder.
Beskrivning av ärendet
I ”Strategisk plan 2018 – 2021 med Budget 2018 och flerårsplan 2019 – 2021” 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.
Ekonomiavdelningen (KLK) jobbar för att standardisera sina processer och som ett led i
detta kommer uppföljningsmallen vid månadsuppföljningen att följa samma utseende som
avvikelseanalysen som används till bokslutet.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2018-06-12 § 43 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Ärendet hänskjuts till socialnämndens sammanträde den 19 juni 2018 för beslut.
_____________________
Sänt till:
Johan Persson
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

§ 50
Investeringsplan med beslutsunderlag 2019-2022
Dnr: SF 2018/1455

Beslut
Socialnämndens beslut:
Investeringsplan 2019-2022 med tilläggsyrkandet godkänns.
Yrkande
Robin Gustavsson lämnar följande tilläggsyrkande: I investeringsplanen under
investeringsprojekt skriva ”Möbelinköp och övriga inventarier.”
Beskrivning av ärendet
Nya riktlinjer för investeringar gäller från och med 1 maj 2018. Nämnderna ska lämna in
investeringsplan med beslutsunderlag till ekonomiavdelningen i juni 2018.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2018-06-12 § 44 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Investeringsplan 2019-2022 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Johan Persson
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

§ 51
Revidering av delegationsordning och delegeringsregler
för socialnämnden
Dnr: SF 2018/1358

Beslut
Socialnämndens beslut:
Reviderad delegationsordning och delegeringsregler antas.
Delegationsbeslut ska anmälas till socialnämnden i enlighet med angivelse i
delegationsordningen.
Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen ska regelbundet ses över och revideras samt vid behov efter ändrad
lagstiftning, organisations- och andra verksamhetsförändringar. Sedan förra revideringen
har chefsansvaret (VEPA) implementerats, en smärre organisationsförändring ägt rum
samt ny kommunallag trätt i kraft vilket har medfört behov av revidering. Vidare har
uppmärksammats att ändring och förtydligande av praxis avseende delegeringsförbudet i
6:38 KL (SFS 2017:725). Detta medför bland annat att anmälan av delegationsbeslut inte
kan godkännas av arbetsutskott utan ska godkännas av socialnämnden.
Den nya kommunallagen (2017:725) medger ökad beslutanderätt för socialnämnden om
hur och vilka beslut som ska anmälas till nämnden. Till denna revidering föreslås ingen
ändring av tillvägagångssättet för anmälan av delegationsbeslut utan de föreslås fortgå att
redovisas i samma ordning som tidigare i enlighet med angivelse i delegationsordningen.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2018-06-12 § 45 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Reviderad delegationsordning och delegeringsregler antas.
Delegationsbeslut ska anmälas till socialnämnden i enlighet med angivelse i
delegationsordningen.
_____________________
Sänt till: Ulla-Brita Wallenius
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

§ 52
Förordnande av dataskyddsombud för socialnämnden
Dnr: SF 2018/1415

Beslut
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden utser Calle Alm till dataskyddsombud eller den han utser i sitt ställe från
och med den 21 juni 2018.
Beskrivning av ärendet
Den nya dataskyddsförordningen, DSF, trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter
personuppgiftslagen (PuL). Förordningen berör alla som i något sammanhang hanterar
personuppgifter. Uppgifter om namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra
uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person.
I Hässleholm kommun är respektive nämnd och kommunägda bolag
personuppgiftsansvarig för sina verksamhetsområden, det vill säga ansvarig för
behandlingar av personuppgifter som sker i nämnden eller bolagets verksamhet.
Alla personuppgiftsansvariga myndigheter och offentliga organ är skyldiga att utse ett så
kallat dataskyddsombud. Ombudet ska informera och ge råd både till den
personuppgiftsansvarige och till anställda i verksamheten när det gäller dataskydd och
behandling av personuppgifter. Ombudet ska övervaka att DSF efterlevs i organisationen,
bygga upp medvetenhet om dataskydd och utbilda organisationens personal. Ombudet ska
ge råd i fråga om konsekvensbedömningarna och samarbeta med tillsynsmyndigheten.
Kommunstyrelsen har beslutat 2018-03-28 att utse Calle Alm,
informationssäkerhetsansvarig, till dataskyddsombud för kommunstyrelsen samt föreslagit
respektive nämnd och bolag att utse Calle Alm till dataskyddsombud för sina respektive
verksamheter.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2018-06-12 § 46 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

Socialnämnden utser Calle Alm till dataskyddsombud eller den han utser i sitt ställe från
och med den 19 juni 2018.
_____________________
Sänt till:
Calle Alm
Kommunledningskontoret
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

§ 53
Motion angående utbetalning av felaktigt utbetalda bidrag
Dnr: SF 2018/1341

Beslut
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden följer lagstiftning och antagna rutiner samt anvisningar från socialstyrelsen
för såväl polisanmälningar som krav på återbetalningar i ärenden där misstanke uppstår
om bidragsbrott och där socialnämnden är huvudman.
Om socialnämnden får vetskap om och misstänker att annan myndighet, exempelvis
Migrationsverket, felaktigt betalat ut ersättningar eller bidrag till en person har
förvaltningen enligt lagen om underrättelseskyldighet att informera denna myndighet om
förhållandet.
I de fall Migrationsverket är huvudman ankommer det på denna myndighet anmäla
misstanke om bidragsbrott.
Migrationsverkets ersättning till kommunen avseende ensamkommande barn kan inte
betraktas som enskilt bistånd då det inte baseras på en individuell ansökan. Pengarna från
Migrationsverket är ersättningar för ett generellt uppdrag från stat till kommun och kan
därmed inte återkrävas av den enskilde individen.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Yrkande
Robin Gustavsson (KD) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt följande förslag:
Socialnämnden följer lagstiftning och antagna rutiner samt anvisningar från socialstyrelsen
för såväl polisanmälningar som krav på återbetalningar i ärenden där misstanke uppstår
om bidragsbrott och där socialnämnden är huvudman.
Om socialnämnden får vetskap om och misstänker att annan myndighet, exempelvis
Migrationsverket, felaktigt betalat ut ersättningar eller bidrag till en person har
förvaltningen enligt lagen om underrättelseskyldighet att informera denna myndighet om
förhållandet.
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

I de fall Migrationsverket är huvudman ankommer det på denna myndighet anmäla
misstanke om bidragsbrott.
Migrationsverkets ersättning till kommunen avseende ensamkommande barn kan inte
betraktas som enskilt bistånd då det inte baseras på en individuell ansökan. Pengarna från
Migrationsverket är ersättningar för ett generellt uppdrag från stat till kommun och kan
därmed inte återkrävas av den enskilde individen.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Lena Nilsson (S) yrkar bifall till Robin Gustavssons (KD) förslag. Ronny Ebbesson (MP),
Göran Blomberg (M) och Ingvar Bergman (L) instämmer.
Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen.
Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Robin Gustavssons (KD) förslag till
beslut bifallet.
Beskrivning av ärendet
Motion angående utbetalning av felaktigt utbetalda bidrag mottogs av socialförvaltningen
2018-05-22. Sverigedemokraterna i Hässleholm föreslår att kommunstyrelsen tar fram en
handlingsplan i syfte att polisanmäla ensamkommande barn i Hässleholms kommun som
fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket för bidragsbrott. Sverigedemokraterna
föreslår i samma motion att göra personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen skyldiga
att återbetala felaktigt utbetalat belopp.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2018-06-12 § 47 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Socialnämnden överlåter åt huvudman, i detta fall Migrationsverket, anmäla misstanke om
bidragsbrott vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna till huvudman,
Migrationsverket, att anmäla misstänkt bidragsbrott till polismyndigheten.
_____________________
Sänt till:
Kommunledningskontoret
Ricard Göransson
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

§ 54
Val av ersättare i socialnämndens arbetsutskott
Beslut
Socialnämndens beslut:
Avsägelsen godkänns.
Sven Lundh (SD) väljs som ersättare till Ola Lindahl (S) i socialnämndens arbetsutskott.
Beskrivning av ärendet
Ulf Berggren (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämndens arbetsutskott.
Mattias Månsson (SD) nominerar Sven-Lundh som ersättare till Ola Lindahl (S) i
socialnämndens arbetsutskott.
_____________________
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

§ 55
Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar
i kommunen efter att de fyller 18 år
Dnr: SF 2018/1605

Beslut
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen fatta beslut om att de statsbidrag som är för
2018 och eventuella framöver för ändamålet, ska tillfalla socialförvaltningen i syfte att
täcka de kostnader förvaltningen har för den unge.
Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners mottagande av
ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet kommer kommunerna i
normalfallet inte att få någon ersättning för asylsökande ensamkommande efter att de fyllt
18 år. Staten ansvarar för mottagandet av vuxna under asyltiden. De som har fyllt 18 år
förväntas därmed flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
Regeringen beslutade att tillföra medel proportionellt till kommunerna utifrån hur många
inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntade på ett slutligt
avgörande i sitt asylärende. Pengarna betalades ut i december 2017 och då erhöll
Hässleholms kommun ca 1 200 tkr och för 2018 handlar det om ca 600 tkr. Kommunerna
har inte varit återapporteringsskyldiga med att visa vad pengarna använts till – då de
bygger på att man räknat hur många barn det finns.
I praktiken så betyder det att så fort en ungdom får avslag på sitt uppehållstillstånd så ska
den unge flytta till Migrationsverket, och i samband med det upphör intäkterna för
kommunen. Hässleholms socialförvaltning följer fortfarande inriktningen om att
överflyttningen ska ske så snabbt det är möjligt. Det tar ibland tid. Ibland överklagar den
unge sitt beslut och i avvaktan på överklagan är det rimligt att inte flytta den unge. De
intäkter som kommunen erhållit för 2017 skulle medföra att socialförvaltningen fick
täckning för att den unge är kvar cirka en månad – längre än så medger inte de
ekonomiska förutsättningarna om det ska ske med hjälp av intäkter i form av statsbidrag.
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2018-06-12 § 50 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen fatta beslut om att de statsbidrag som är för
2018 och eventuella framöver för ändamålet, ska tillfalla socialförvaltningen i syfte att
täcka de kostnader förvaltningen har för den unge.
_____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Sus Lantz
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Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

§ 56
För kännedom
Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kvalitetssäkring Frida Kvinnojour (Dnr: SF 2018/1334)
Minnesanteckningar från Brå-möte 2018-05-17 för kännedom (Dnr: SF 2018/1409)
Upphandling/byte av socialförvaltningens fordon (Dnr: SF 2018/1458)
Förteckning över socialförvaltningens handkassor (Dnr: SF 2018/1473)
Protokollsutdrag KS 180502 § 96, Månadsuppföljning per den 31 mars 2018
Protokollsutdrag KS 180502 § 103, Revidering av delegeringsregler för anpassning till
dataskyddsförordningen
7. Protokollsutdrag KS 180502 § 116, Dialogmöten – nämnder och bolagsstyrelser
8. Protokollsutdrag KS 180523 § 136, Månadsuppföljning per den 30 april 2018
9. Protokollsutdrag KF 180528 § 60, Avsägelse av uppdrag som ledamot i
socialnämnden

_____________________
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Socialnämnden

§ 57
Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen av protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1. Socialnämndens protokoll, 2018-05-22
2. Arbetsutskottets protokoll, 2018-05-29
3. Arbetsutskottets protokoll, 2018-06-12
_____________________

Socialnämnden
Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes

18 (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19 (21)

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Socialnämnden

§ 58
Helårsprognos för socialnämnden per maj 2018
Dnr: SF 2018/1575

Beslut
Socialnämndens beslut:
Redovisningen av prognos per maj 2018 godkänns.
Förvaltningen får i uppdrag att utöver redan gjort besparingsförslag genomlysa och
återkomma till nästkommande nämndssammanträde med förslag till åtgärder för att hålla
budget.
Yrkande
Robin Gustavsson (KD) yrkar att socialnämnden ska besluta enligt följande förslag:
Redovisningen av prognos per maj 2018 godkänns.
Förvaltningen får i uppdrag att utöver redan gjort besparingsförslag genomlysa och
återkomma till nästkommande nämndssammanträde med förslag till åtgärder för att hålla
budget.
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet yrkar bifall till förslaget.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades kl.16.00 och återupptogs kl.16.05.
Beskrivning av ärendet
I ”Strategisk plan 2018 – 2021 med Budget 2018 och flerårsplan 2019 – 2021” 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.
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Ekonomiavdelningen (KLK) jobbar för att standardisera sina processer och som ett led i
detta kommer uppföljningsmallen vid månadsuppföljningen att följa samma utseende som
avvikelseanalysen som används till bokslutet.
_____________________
Sänt till:
Sus Lantz
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Socialnämnden

§ 59
Sommarhälsning
Ordförande Robin Gustavsson (KD) önskar såväl nämnd som tjänstemän en trevlig
sommar.
Lena Nilsson (S) önskar ordförande å nämndens vägnar en trevlig sommar.
_____________________
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