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§ 30

Information om ungdomsprojektet AVA

Projektledare Sara Hosseinkhah informerar socialnämnden om ungdomsprojektet
AVA.
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§ 31

Inriktning på socialsekreterare i skola under 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
Under 2010 fördelas nuvarande 6,75 tjänster så att 5 socialsekreterare i skola arbetar
med förebyggande arbete samt förhandsbedömningar och resterande socialsekreterare i
skola arbetar med utredningar som ligger inom socialsekreterare i skolas
ansvarsområde.
Extern utvärdering görs av socialtjänstens och skolans samarbetsbehov samt hur detta
kan organiseras utifrån ändrad skolorganisation, neddragningar samt de förväntade
lagändringarna.
Socialförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen formulera förslag till uppdrag för extern utvärderare utifrån
punkt 2, utifrån rapporten från utvecklingsgruppen (daterad 20100217) samt utifrån
beslut i Barn- och utbildningsnämnden (§ 14 20100128) om behov av socialsekreterare
i skola med koppling till den nya skolområdesorganisationen.
S och mp deltager ej i beslutet.
Yrkanden

Sven-Erik Andersson (c) yrkar på bifall.
Beskrivning av ärendet

Från och med 2010 finns resursmässigt 6,75 tjänster som socialsekreterare i skola.
Dessa ska arbeta med myndighetsutövning såsom utredningar, förhandsbedömningar
och uppföljningar av insatser för enskilda barn/elever samt med information,
förebyggande arbete, samverkan till exempel Brobyggargrupper och råd/stöd till
skolan.
Barn och utbildningsförvaltningen ändrade 2010 sin organisation och har nu 5
skolområden. För att anpassa socialsekreterare i skola till detta samt till den
neddragning som gjorts med 2 socialsekreterare i skola (förebyggande arbetet) är
förslaget att 5 socialsekreterare i skola arbetar med förebyggande arbete samt
förhandsbedömningar. Dessa 5 ska inte göra utredningar utan ha en
mottagningsfunktion och ha möjlighet att vara tillgängliga till skolan i större
utsträckning. Resterande socialsekreterare i skola renodlas till att arbeta med de andra
uppgifterna som ingår i socialsekreterare i skola uppdraget inom
myndighetsutövningen.
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Forts. § 31
I samband med revisionen av socialnämndens arbete påtalades brister i samarbete
mellan socialförvaltningen och skolan.
Utifrån de förändringar som gjorts i skolorganisationen, neddragningar inom
socialförvaltningen, arbetsmiljöproblematik och kommande lagändringar bör
socialsekreterare i skola funktionen och samarbetet mellan socialförvaltningen och
skolan utvärderas under 2010. Underlaget kan de den tillträdande majoriteten möjlighet
att besluta om inriktningen på verksamheten därefter.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-02 § 33 beslutar:
Ärendet återremitteras för att få ett förtydligande hur de 1,75 tjänster ska läggas.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-16 § 42 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Under 2010 fördelas nuvarande 6,75 tjänster så att 5 socialsekreterare i skola arbetar
med förebyggande arbete samt förhandsbedömningar och resterande socialsekreterare i
skola arbetar med utredningar som ligger inom socialsekreterare i skolas
ansvarsområde.
Extern utvärdering görs av socialtjänstens och skolans samarbetsbehov samt hur detta
kan organiseras utifrån ändrad skolorganisation, neddragningar samt de förväntade
lagändringarna.
Socialförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen formulera förslag till uppdrag för extern utvärderare utifrån
punkt 2, utifrån rapporten från utvecklingsgruppen (daterad 20100217) samt utifrån
beslut i Barn- och utbildningsnämnden (§ 14 20100128) om behov av socialsekreterare
i skola med koppling till den nya skolområdesorganisationen.
Gunnel Persson (s) deltar ej i beslutet.

_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§ 32

Information/förfrågan från barn- och utbildningsnämnden
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden ställer sig positivt till att medverka i, att behovet av psykosocialt stöd i
skolan utreds, samt hur samarbetet mellan socialförvaltningen och skolan ska utformas
framöver. I den externa utvärderingen som föreslås i ärendet om socialsekreterare i
skola kan detta ingå som en del.
Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har i protokoll skickat till socialnämnden informerat
om anmälan om nytt ärende på deras sammanträde 20100128. Ärendet gäller en
utredning i dialog med socialnämnden kring det faktiska behovet av socialsekreterare i
skola med koppling till den nya skolområdesorganisationen. Detta bör kunna ligga i
linje med det uppdrag som finns till socialnämnden från kommunens revisorer gällande
samarbetet med skolan. Det finns också behov av att se över samarbetet utifrån
socialsekreterarnas arbetsmiljö, gjorda neddragningar samt förväntade lagändringar
från och med 20110701. I den externa utvärderingen som föreslås i ärendet om
socialsekreterare i skola bör även detta belysas.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-02 § 34 beslutar:
Ärendet bordläggs.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-16 § 43 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden ställer sig positivt till att medverka i, att behovet av psykosocialt stöd i
skolan utreds, samt hur samarbetet mellan socialförvaltningen och skolan ska utformas
framöver. I den externa utvärderingen som föreslås i ärendet om socialsekreterare i
skola kan detta ingå som en del.
_____________________
Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden
Marie Olsson Taxén
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§ 33

Omändring av tjänstetitel från socialsekreterare till assistent
i receptionen
Beslut

Socialnämndens beslut:
Omvandling av titel från socialsekreterare till assistent i receptionen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Under 1990-talet fattades beslut att en av receptionspersonalen skulle vara
socialsekreterare. Detta för att snabbt svara på frågor, vara behjälplig i olika
sammanhang och i viss mån avlasta utredande personal. Till dessa arbetsuppgifter
lades också alla egna medelsärende. I samband med omplaceringar försvann
socialsekreterarfunktionen från receptionen. Denna bemannas för närvarande med
assistentpersonal. Egna medelshanteringen har integrerats i verksamheten på enheten
för ekonomiskt bistånd och handhas av utredningsassistenter. Ett antal egna
medelsärenden handläggs dock fortfarande på den tjänst som föreslås omvandlas från
socialsekreterare till assistent.
Tjänsten i receptionen bemannas för närvarande med en behandlingsassistent.
Bakgrunden till detta är att vederbörande omplacerats enligt FML för att kunna
fullgöra uppdrag som facklig förtroendeman och skyddsombud. De övervägningar som
ligger till grund för detta är, som relaterats ovan och vikarieförsörjningen. På tjänsten
ligger för närvarande receptionsarbete samt i viss utsträckning egna medel.
Då arbetsuppgifterna i receptionen inte kräver socionomkompetens föreslås att en
tjänsteförändring sker från socialsekreterare till assistent.
Konsekvenser
Tjänsterna i receptionen bemannas för närvarande från ekonomiskt bistånd och
administrativa enheten. Administrativa enhetens receptionspersonal är assistent.
En gemensam tjänstebeteckning är önskvärt, några konsekvenser ligger inte för
handen. Tidigare socialsekreterare i receptionen har omplacerats till tjänst på enheten
för ekonomiskt bistånd.
Ekonomi
En förändring för inte med sig nyanställningar eller ökade kostnader.
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Forts. § 33
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-02 § 35 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Omvandling av titel från socialsekreterare till assistent i receptionen godkänns.
_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 34

Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål för 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialförvaltningens arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål för 2010 antas.
Beskrivning av ärendet

Efter den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på
socialförvaltningen har arbetsmiljöpolicyn setts över och mål för 2010 tagits fram.
Målen för 2008-2009 har uppnåtts och en del av dessa är av den vikten att de ska
utgöra mål även 2010. Fler konkreta arbetsmiljömål har tagits med jämfört med 20082009. Arbetsmiljöpolicyn är oförändrad.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-02 § 36 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialförvaltningens arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål för 2010 antas.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 35

Uppföljning av 2009 års systematiska arbetsmiljöarbete på
socialförvaltningen
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisad uppföljning med tillhörande handlingsplan godkänns av socialnämnden och
överlämnas som sin till kommunledningen.
Beskrivning av ärendet

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras i AFS 2001:1. Varje
förvaltning ska årligen genomföra en uppföljning enligt rutiner framtagna av
kommunens arbetsmiljöcontroller.
Uppföljningen ska redovisas i förvaltningens samverkansgrupp, till förvaltningens
nämnd och till kommunledningen.
Socialförvaltningen har genomfört uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
för 2009 i den förvaltningscentrala samverkansgruppen och tagit fram en
handlingsplan utifrån vad som observerats vid uppföljningen.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-02 § 37 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Redovisad uppföljning med tillhörande handlingsplan godkänns av socialnämnden och
överlämnas som sin till kommunledningen.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 36

Uppföljning av mål enligt Jämställdhetsplan för Hässleholms
kommun
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förvaltningens uppföljning av mål enligt jämställdhetsplan för Hässleholms kommun
godkänns och överlämnas till personalchefen.
Beskrivning av ärendet

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska alla förvaltningar lämna redovisning av
uppföljning av mål antagen jämställdhetsplan.
Resultatet av utförd nulägesanalys per 2009-12-31 ska lämnas till personalkontoret.
Socialförvaltningen har genomfört uppföljningen och redovisar den enligt anvisningar
direkt i jämställdhetsplanen som biläggs tjänsteutlåtandet.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-16 § 44 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förvaltningens uppföljning av mål enligt jämställdhetsplan för Hässleholms kommun
godkänns och överlämnas till personalchefen.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 37

Utvärdering av socialförvaltningens jämställdhetsmål för
2009
Beslut

Socialnämndens beslut:
Utvärderingen godkänns och förvaltningschefen och förvaltningens ledningsgrupp ges
i uppdrag att fullfölja påbörjade åtgärder 2010.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade i samband med uppföljning av Socialförvaltningens
jämställdhetsmål för 2008 att förlänga befintliga mål att gälla även för 2009.
Uppföljningen av jämställdhetsplanen och delmål för 2009 visar på god uppfyllelse av
målen.
Ny lokal jämställdhetsplan med mål för 2010 ska inte tas fram utan eventuella
jämställdhetsmål framgår av verksamhetsplanen för 2010.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-16 § 45 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Utvärderingen godkänns och förvaltningschefen och förvaltningens ledningsgrupp ges
i uppdrag att fullfölja påbörjade åtgärder 2010.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 38

Reviderade förvaltningsrutiner vid arbetsskador och tillbud
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förvaltningens rutiner vid arbetsskador och tillbud godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden antog i september 2008 rutiner för socialförvaltningen vid arbetsskador
och tillbud.
Rutinerna har genomgått en mindre revidering. Begreppet arbetssjukdom har
förtydligats så att vikten av ohälsa på grund av psykosociala arbetsmiljöfaktorer
framgår. Likaså kan ett tillbud på grund av psykosociala såväl som fysiska
arbetsmiljöfaktorer leda till ohälsa och ska rapporteras som tillbud.
Vidare föreslås att blanketten ”Tillbudsanmälan” kan användas i de fall rapportering i
Flexite inte kan göras omedelbart i anslutning till det inträffade tillbudet.
Revideringar i texten är markerade med kursiv stil.
Rutinerna har gåtts igenom och godkänts i den förvaltningscentrala
samverkansgruppen 100222.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-16 § 46 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förvaltningens rutiner vid arbetsskador och tillbud godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 39

Sammanställning av positiva synpunkter och klagomål 2009
Beslut

Socialnämndens beslut:
Sammanställning av positiva synpunkter och klagomål godkänns och läggs till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Alla synpunkter, såväl positiva som negativa, och klagomål ska ses som ett
utvecklings- och förbättringsverktyg och som ett led i förvaltningens kvalitetsarbete. I
enlighet med riktlinjer antagna i slutet av 2007 registreras och utreds inkomna
synpunkter och klagomål i ett datorstyrt system för avvikelserapportering.
Registrerade uppgifter har sammanställts för 2009 och redovisas i bilagda tabeller och
tjänsteutlåtande.
Totalt antal registrerade klagomål för 2009 är 63 st.
12 positiva synpunkter har registrerats.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-16 § 47 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Sammanställning av positiva synpunkter och klagomål godkänns och läggs till
handlingarna.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 40

Plan för intern kontroll 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
Plan för intern kontroll 2010 antas.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt eget
verksamhetsområde samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Kontrollmomenten bör varieras från år till år om inga felaktigheter konstateras.
Nämndens interna kontroll ska omfatta perioden januari till december. Av planen ska
framgå vad som ska granskas under året, vem som är ansvarig för granskningen, vilka
regler och policys som berörs, kontrollmetod, frekvens samt vem informationen ska
rapporteras till. I planen anges också på vilka grunder kontrollmomentet valts ut, med
utgångspunkt i risk- och väsentlighetsanalys. Planen ska överlämnas till
kommunledningskontoret senast den 31 mars det är som planen omfattar.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-16 § 48 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Plan för intern kontroll 2010 antas.

_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 41

Månadsuppföljning för Socialnämndens verksamhet per 201002-28 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2010-02-28 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I budget 2010 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 2010-03-16 § 49 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Månadsuppföljning per 2010-02-28 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 42

Alkohol-, Brotts och Drogförebyggande handlingsplan 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
Alkohol-, Brotts och Drogförebyggande handlingsplan 2010 antas.
Beskrivning av ärendet

Handlingsplanen antas av socialnämnden för att vägleda och tydliggöra hur berörd
personal ska arbeta drog- och brottsförebyggande.
Nytt för handlingsplanen 2010 är att även fältgruppens drog- och brottsförebyggande
arbete inryms.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-16 § 50 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Alkohol-, Brotts och Drogförebyggande handlingsplan 2010 antas.

_____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Annica Nilsson
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§ 43

Verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2009
Beslut

Socialnämndens beslut:
Verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2009 godkänns och ett omfattande och
väl utfört arbete har gjorts.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för 2009 för att redovisa för
socialnämnden vilken verksamhet som bedrivits under året.
En kortare redovisning av året som gått presenteras i kommunens årsredovisning.
Denna redovisning är betydligt mer detaljerad med en beskrivning av verksamheten, en
redovisning av året som gått 2009 och planer för verksamhetsåret 2010.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-16 § 51 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Verksamhetsberättelse för socialförvaltningen 2009 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Bodil Sundlöf

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

19 (23)

Diarienummer

2010-03-23

§ 44

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Rapport från utvecklingsgrupp för socialsekreterare i skola (Dnr:2010/796 022)
2. Socialförvaltningens indelning i arbetsställe och skyddsområden. Tjänsteskrivelse
från arbetsmiljöcontroller Folke Lindgren (Dnr:2010/846 700)
3. Protokoll förvaltningscentral samverkansgrupp 090427, 090831, 091026, 091130
och 100211 (Dnr:2010/1000 700)
4. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Folkparken i Bjärnum (Dnr:2010/446
702)
5. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Värdshuset Tre Hammare (Dnr:2010/530
702)
6. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Betongens Krog (Dnr:2010/716 702)
7. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Matsalen T4 (Dnr:2010/842 702)

_____________________

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2010-03-23

§ 45

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1. Socialnämndens protokoll 2010-02-23
2. Arbetsutskottets protokoll 2010-03-02
3. Arbetsutskottets protokoll 2010-03-16

_____________________

Justering
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Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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Diarienummer

2010-03-23
2010/813 700

§ 46

Förhandlare i samband med eventuellt bildande av FINSAM
förbund
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att utse befattningshavare som
får mandat att föra kommunens talan och i samverkan med andra kommuners
representanter förhandla om förslag till förbundsordning, budget, styrelse med mera i
ett eventuellt samgående med övriga Skåne nordost kommuner i ett FINSAM förbund.
Socialnämnden utser Peter Hansson som får mandat att bistå kommunledningens
befattningshavare (se ovan) vid utarbetandet av förbundsordning och budget i ett
eventuellt samgående med övriga Skåne nordost kommuner i ett FINSAM förbund.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tidigare erhållit information om ett eventuellt bildande av ett
FINSAM förbund med andra kommuner i Skånenordost. De kommuner som förklarat
sig preliminärt intresserade och har deltagit i diskussionerna är förutom Hässleholm,
Osby, Östra Göinge och Bromölla. Under hösten 2009 bildade Kristianstad ett eget
FINSAM förbund då man inte ansåg att man kunde avvakta övriga kommuner i Skåne
Nordost. Kristianstad har efter diskussioner förklarat att man är villigt att ”öppna” sitt
förbund för övriga kommuner.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-03-23 § 55 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att utse befattningshavare som
får mandat att föra kommunens talan och i samverkan med andra kommuners
representanter förhandla om förslag till förbundsordning, budget, styrelse med mera i
ett eventuellt samgående med övriga Skåne nordost kommuner i ett FINSAM förbund.

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

22 (23)

Diarienummer

2010-03-23
2010/813 700
Forts. § 46
Socialnämnden utser Peter Hansson som får mandat att bistå kommunledningens
befattningshavare (se ovan) vid utarbetandet av förbundsordning och budget i ett
eventuellt samgående med övriga Skåne nordost kommuner i ett FINSAM förbund.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

_____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Peter Hansson

Justering
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Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

23 (23)

Diarienummer

2010-03-23

§ 47

Information om härbärget/Qvarngården

Enhetschef Merete Tillman informerar socialnämnden om hur långt man kommit i
arbetet kring härbärget. Vidare ställs frågor kring Qvarngården av socialnämndens
ledamöter och enhetschef Merete Tillman informerar om hur situationen ser ut i
dagsläget.

_____________________

Justering
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Utdraget bestyrkes

