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Diarienummer

SF 2017/173

Socialnämnden

§ 53
Helårsprognos för socialnämnden per april 2017
Beslut
Socialnämndens beslut:
Prognos per april 2017 godkänns.
Yrkande
Lena Nilsson (S) och Ronny Ebbesson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet
I ”Strategisk plan 2017 – 2020 med Budget 2017 och flerårsplan 2018 – 2020” 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 2017-05-30 § 53 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Prognos per april 2017 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Johan Persson
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Diarienummer

SF 2017/172

Socialnämnden

§ 54
Digitaliserad dokumenthantering
Beslut
Socialnämndens beslut:
Samtliga handlingar som upprättas eller inkommer digitalt ska bevaras digitalt.
Handlingarna ska inte skrivas ut i pappersformat om dessa inte måste skrivas under av
juridiska skäl.
Handlingar inkomna på papper kan skannas och får gallras när handlingens läsbarhet och
kvalitet kontrollerats i verksamhetssystemet Public 360. Undantaget är underskrivna
pappershandlingar som på juridiska grunder fortfarande måste bevaras för en viss tid eller
för all framtid på papper.
Beskrivning av ärendet
I och med införandet av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, Public 360, har
vi möjlighet att övergå till en mer digitaliserad dokumenthantering i Hässleholms
kommun, där vi inte skriver ut digitala handlingar och kan skanna in pappershandlingar till
IT-systemet. Socialförvaltningen ansluter sig till det nya ärende- och
dokumenthanteringssystemet 2017-06-01.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-30 § 54 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Samtliga handlingar som upprättas eller inkommer digitalt ska bevaras digitalt.
Handlingarna ska inte skrivas ut i pappersformat om dessa inte måste skrivas under av
juridiska skäl.
Handlingar inkomna på papper kan skannas och får gallras när handlingens läsbarhet och
kvalitet kontrollerats i verksamhetssystemet Public 360. Undantaget är underskrivna
pappershandlingar som på juridiska grunder fortfarande måste bevaras för en viss tid eller
för all framtid på papper.
_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
Socialnämnden
Justering
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Diarienummer

SF 2017/84

Socialnämnden

§ 55
Brottsofferjouren ansöker om verksamhetsbidrag för 2017
Beslut
Socialnämndens beslut:
Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag med 300
tkr för 2017.
Yrkande
Lena Nilsson (S), Göran Blomberg (M) och Petra Johansson (SD) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Beskrivning av ärendet
Brottsofferjouren ansöker för 2017 om verksamhetsbidrag med 6 kr/invånare, det vill
säga 300 tkr. År 2015 var bidraget 150 tkr och man fick det höjt till 300 tkr år 2016 för att
verksamheten krävde en heltids anställning istället för en halvtids anställning som de haft
tidigare, för att sköta administration, samtal, kontakt med brottsoffer och polis med mera.
Socialnämnden har enligt 5 kap 11 § SoL ansvar för att brottsoffer får det stöd och den
hjälp de behöver. En stor del av detta arbete utförs i praktiken av brottsofferjouren
särskilt vad gäller unga brottsoffer och deras anhöriga samt personer som utsatts för
egendomsbrott och misshandel av andra än i nära relation. Brottsofferjouren är beroende
av ideella krafter för sin fortlevnad. Utifrån ansökan och verksamhetsredovisning är
bedömningen att brottsofferjouren för 2017 ska erhålla bidrag med 6 kr/invånare, det vill
säga 300 tkr.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-30 § 56 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag med 300
tkr för 2017.
_____________________
Sänt till:
Brottsofferjouren/Emma Jensen
Socialnämnden
Justering
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Diarienummer

SF 2017/90

Socialnämnden

§ 56
Ansökan om verksamhetsbidrag från Frida kvinnojour för
2017
Beslut
Socialnämndens beslut:
Frida kvinnojour beviljas 250 000 kr i verksamhetsbidrag för 2017.
Yrkande
Ronny Ebbesson (MP) och Petra Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Beskrivning av ärendet
Frida kvinnojour ansöker om verksamhetsbidrag med 5 kr/invånare det vill säga 250 000
kr för 2017.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-13 § 59 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Frida kvinnojour beviljas 250 000 kr i verksamhetsbidrag för 2017.
_____________________
Sänt till:
Frida kvinnojour
Emma Jensen
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Diarienummer

SF 2017/97

Socialnämnden

§ 57
Ansökan om verksamhetsbidrag från Bris för 2018
Beslut
Socialnämndens beslut:
Bris beviljas bidrag med 5 000 kr för verksamhetsåret 2018.
Yrkande
Sven-Erik Andersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beskrivning av ärendet
Bris region Syd ansöker om bidrag med 10 kr/barn, det vill säga totalt 109 210 kr, från
Hässleholms kommun för 2018.
Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Organisationen arbetar för
att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Bris
ska särskilt bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och
unga att före en dialog med vuxna.
Bris har ingen lokal mottagning i Hässleholm, men ett av regionkontoren ligger i Malmö.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-13 § 61 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Bris beviljas bidrag med 5 000 kr för verksamhetsåret 2018.
_____________________
Sänt till:
Bris
Maria Johansson
Socialnämnden
Justering
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Diarienummer

SF 2017/174

Socialnämnden

§ 58
Införande av chef i beredskap
Beslut
Socialnämndens beslut:
Chef i beredskap för samtliga boenden inom socialförvaltningen ska införas med tanke på
Arbetsmiljöansvaret.
Yrkande
Lena Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och lämnar följande
tilläggsyrkande: med tanke på Arbetsmiljöansvaret.
Beskrivning av ärendet
För att uppfylla lagar och föreskrifter bör Socialförvaltningen i Hässleholm införa chef i
beredskap utanför ordinarie arbetstid, enligt beredskapsschema. Samtliga boenden:
Veragården, Majagården, Stationen, Klaragården, Ungdomsboendet, Qvarngården,
Nattjouren och 35:an ska ingå i ansvarsområdet för chef i beredskap.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-13 § 60 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Chef i beredskap för samtliga boenden inom socialförvaltningen ska införas.
_____________________
Sänt till:
Maria Johansson
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Diarienummer

SF 2017/163

Socialnämnden

§ 59
Rapport till kommunfullmäktige för period 170101-170331
över icke verkställda gynnande beslut
Beslut
Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 170101-170331 godkänns.
Beskrivning av ärendet
Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska återkommande
(varje kvartal) rapporteras till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. I samband med
rapporteringen till IVO ska även socialnämnden till kommunfullmäktige lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för besluten, vilka typer av bistånd som besluten
gäller samt hur lång tid som vid rapporteringstillfället gått från dagen för respektive beslut.
Statistikrapporten som lämnas till KF ska utformas på sådant sätt att sekretessbelagda
uppgifter om enskilda inte lämnas ut och skälen till varför de rapporterade besluten inte är
verkställda ska inte anges. Det är viktigt att det framgår hur stor del av de ej verkställda
besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Se 16 kap. 6 h § SoL.
För period 170101-170331 fanns 4 beslut på VO Barn & familj att rapportera.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-13 § 62 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 170101-170331 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Justering
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Diarienummer

Socialnämnden

§ 60
Val av ledamot och ersättare i socialnämndens
arbetsutskott
Beslut
Socialnämndens beslut:
Ola Lindahl (S) utses som ledamot i socialnämndens arbetsutskott.
Val av ersättare till Ola Lindahl (S) i socialnämndens arbetsutskott bordläggs.
Rolf Delcomyn (S) utses som ersättare för Lena Nilsson (S) i socialnämndens
arbetsutskott.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet av val av ledamot samt ersättare.
Yrkande
Lena Nilsson (S) föreslår Ola Lindahl (S) till ledamot i socialnämndens arbetsutskott.
Ulf Berggren (SD) föreslår Sven Lundh (SD) till ledamot i socialnämndens arbetsutskott.
Ulf Berggren (SD) begär proportionellt val. Ordförande Robin Gustavsson (KD)
redovisar att proportionellt val kan hållas enligt 2 § Lagen om proportionellt val om, i det
här fallet, minst 6 ledamöter begär det. Därför kan proportionellt val ej genomföras.
Lena Nilsson (S) föreslår Rolf Delcomyn (S) som ersättare för Lena Nilsson (S) i
socialnämndens arbetsutskott.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels Lena Nilssons (S) yrkande och Ulf Berggrens (SD)
yrkande och finner att Ola Lindahl (S) utses till ledamot i socialnämndens arbetsutskott.
Votering begärs.
Socialnämnden

Justering
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Diarienummer

Socialnämnden

Forts. § 60
Sluten omröstning genomförs. 11 röster avlämnas. Ola Lindahl (S) får 6 röster. Sven
Lundh (SD) får 3 röster. 2 avstår.
Ola Lindahl (S) utses som ledamot i socialnämndens arbetsutskott.
Gällande valet av ersättare till Ola Lindahl (S) i socialnämndens arbetsutskott ställer
ordförande under proposition om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag och finner att
det ska bordläggas.
Ordförande ställer under proposition yrkandet om ersättare till Lena Nilsson (S) och
finner att Rolf Delcomyn (S) utses som ersättare till Lena Nilsson (S) i socialnämndens
arbetsutskott.
Beskrivning av ärendet
Val av ledamot och ersättare i socialnämndens arbetsutskott tas upp på dagens
sammanträde.
Michael Strömberg avsade sig uppdraget som ledamot i socialnämnden och 1:e vice
ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017.
_____________________

Socialnämnden
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Diarienummer

Socialnämnden

§ 61
Val av vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott
Beslut
Socialnämndens beslut:
Lena Nilsson (S) utses till vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.
Yrkande
Ronny Ebbesson (MP) föreslår Lena Nilsson (S) till vice ordförande i socialnämndens
arbetsutskott.
Beskrivning av ärendet
Michael Strömberg avsade sig uppdraget som ledamot i socialnämnden och 1:e vice
ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017. Val av ledamot till
uppdraget som vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott tas upp på dagens
sammanträde.
Ärendets tidigare behandling
Socialnämnden 2017-05-23 § 52 beslutar:
Ärendet bordläggs.
Yrkande
Lena Nilsson (S) yrkar att ärendet bordläggs tills kommunfullmäktige fattat beslut om 1:e
vice ordförande.
Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
bordläggas och finner att ärendet ska bordläggas.
_____________________
Socialnämnden
Justering
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Socialnämnden

§ 62
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.

Protokollsutdrag KS 170524 § 128, Handlingsplan 2017-2018 för ANDT-strategi
Protokollsutdrag KS 170524 § 129, Miljöåtgärder i Hässleholms kommun 2017-2018
Protokollsutdrag KS 170524 § 131, Månadsuppföljning per den 30 april 2017
Ordförandebeslut, Tillägg till reviderad delegationsordning för socialförvaltningen
(Dnr:SF2017/38)
5. Ordförandebeslut, Utdelning av resterande belopp i Theodor Stephens fond till elever
i 6:e klass i Vittsjö skola (Dnr:2017/1939 046)
6. Vidaredelegering inom socialnämndens område, bifogad förteckning
(Dnr:SF2017/37)
_____________________

Socialnämnden
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§ 63
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, 2017-05-23
2. Arbetsutskottets protokoll, 2017-05-30
3. Arbetsutskottets protokoll, 2017-06-13
_____________________

Socialnämnden
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Socialnämnden

§ 64
Muntlig information om Arbetsmiljöverkets tillsyn
Ordförande Robin Gustavsson (KD) informerar om tillsynen Arbetsmiljöverket gjort på
socialförvaltningen i maj månad och om uppföljningsmötet som var den 12 juni 2017.
Arbetsmiljöverkets rapport har inkommit den 19 juni 2017 och åtgärderna ska redovisas
senast den 30 november 2017.
_____________________
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Diarienummer

Socialnämnden

§ 65
Uppdrag till förvaltningen
Beslut
Socialnämndens beslut:
Ärendet remitteras till socialnämndens arbetsutskott.
Beskrivning av ärendet
Lena Nilsson (S) väcker ett initiativärende. Lena framför att förvaltningen får i uppdrag att
utöka delegationsordningen vad gäller tillsättning av tjänster och vikariat så att
förvaltningschefen kan delegera detta vidare under förutsättning att budget hålles.
Framför önskemål om att återrapport lämnas i augusti månad.
Diskussion förs och förslag läggs fram att ärendet remitteras till socialnämndens
arbetsutskott för beslut om beredning.
_____________________
Sänt till:
Sus Lantz
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Diarienummer

Socialnämnden

§ 66
Sommarhälsning
Ordförande framförde till nämnden för gott samarbete under första halvåret 2017 samt en
trevlig sommar för såväl nämnd som personal.
Lena Nilsson (S) önskade ordförande en avkopplande sommar. Hon tackade också för ett
gott samarbete.
_____________________
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