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§ 89

Förslag till dokumenthanteringsplan för ekonomiadministrativa
handlingar
Beslut

Socialnämndens beslut:
Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministrativa handlingar godkänns.
Beskrivning av ärendet

Arkivlagen och Arkivreglementet för Hässleholms kommun föreskriver att varje
myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan.
Socialförvaltningen har en gammal dokumenthanteringsplan från 1996 vilken är i stort
behov att revideras.
Då förvaltningen består av flera verksamheter med behov av
dokumenthanteringsplaner med olika utseende kommer de att upprättas efterhand.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-25 § 101 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministrativa handlingar godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 90

Frida kvinnojour ansöker om verksamhetsbidrag
Beslut

Socialnämndens beslut:
Frida kvinnojour beviljas verksamhetsbidrag för 2010 med 200 000 kronor.
Beskrivning av ärendet

Frida kvinnojour beviljades 2009 verksamhetsbidrag med 200 000 kronor och ansöker
för 2010 om verksamhetsbidrag med 300 000 kronor.
Frida kvinnojours verksamhet och budget har kraftigt utökats i och med att det
skyddade boendet, som togs i bruk under 2008, har två halvtidsanställda boendestöd
vardagar. Under 2010 kommer personalen att utökas med ytterligare en anställd för att
det skall finnas personal tillgänglig även under helger.
Frida kvinnojours ambition är att arbeta upp verksamheten med anställd personal
dygnet runt, för att kunna göra skäl för namnet ”skyddat boende”.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-25 § 102 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Frida kvinnojour beviljas verksamhetsbidrag för 2010 med 200 000 kronor.

_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 91

Förslag på hur arbetet med utvärdering av socialförvaltningens
olika verksamheter ska prioriteras under 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
Planeringen för 2010 godkänns.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Efterfrågan på utvärdering av olika verksamheter inom socialförvaltningen är stor. För
att kunna genomföra och prioritera utvärderingar ges här förslag på hur arbetet för
2010 ska se ut.
Utvärderingsplanering 2010
Familjefriden
Metoden för utvärdering har omarbetats i samarbete med familjefridsteamet.
Datainsamling pågår och en första sammanställning och rapport kommer att avges
under 2010.
Familjebehandlingen
Datainsamling pågår och bör kunna avslutas under 2010. Förutsatt detta kommer
materialet att bearbetas och presenteras under våren 2011.
Lyktan
Terapiverksamheten på Lyktan ska utvärderas med början 2010.
Planeringen påbörjades under vinter/vår 2010 och utvärderingen beräknas kunna starta
sommaren/hösten 2010.
Novum
12-månadersuppföljningen av de klienter som ingick i utvärderingen pågår.
Uppföljningen görs per telefon då svarsfrekvensen varit låg för de utskick som gjorts
via brev. Uppföljningen bedöms kunna avslutas under 2010.
Övriga utvärderingsuppdrag
Övriga utvärderingsuppdrag i mindre skala kan bli aktuella och en viss tidsåtgång
planeras för detta.
Justering
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Forts. § 91
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-05-25 § 103 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Planeringen för 2010 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Martin Göransson
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§ 92

Tillsättning av tillsvidare tjänst på Ungdomsboendet HVB
Beslut

Socialnämndens beslut:
En tillsvidaretjänst utannonseras och tillsätts som behandlingsassistent på
Ungdomsboendet HVB.
Beskrivning av ärendet

Andreas Göransson är tillsvidareanställd på Ungdomsboendet HVB som
behandlingsassistent. Han är tjänstledig för att arbeta i AVA-projektet fram till sista
augusti 2012, och det behövs en ersättare för honom. Ungdomsboendet HVB är
beroende av en jämn könsfördelning och det behövs anställas en man. Vid
utannonsering av tjänster har övervägande sökande varit kvinnor. För att öka intresset
för män att söka skulle det behövas utannonseras en tillsvidaretjänst. Dagens
arbetsrättsregler innebär att om en person varit vikarie mer än två år är man
tillsvidareanställd, efter ett år har man rätt till företräde till arbete. Inom
socialförvaltningen finns det ett ständigt behov av vikarier och kan det anställas ”rätt
person” kan den användas inom andra verksamheter om en övertalighet på
Ungdomsboendet HVB skulle uppstå.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-06-08 § 105 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
En tillsvidaretjänst utannonseras och tillsätts som behandlingsassistent på
Ungdomsboendet HVB.

_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§ 93

Rapport till kommunfullmäktige för period 091001-100331
över icke verkställda gynnande beslut (6 kap 6 h § SoL)
Beslut

Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 091001-100331 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden fattade beslut 080826 § 105 att föreslagna rutiner för rapportering över
icke verkställda gynnande beslut (16 kap 6 h § SoL) till kommunfullmäktige och
revisorerna (16 kap 6 f § SoL) godkänns.
För den aktuella perioden redovisas 1 beslut som ej är verkställt. 1 flicka ansökte om
kontaktfamilj och beslut fattades 091008.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-06-08 § 106 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 091001-100331 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Angela Samarzija
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§ 94

Redovisning av förkortningar
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Uppdatering av förteckningen ska ske efterhand.
Beskrivning av ärendet

Anders Wallentheim (s) tog upp för diskussion vid socialnämndens sammanträde den
20 april 2010 att de olika förkortningarna som används i de dokument de får vet man
inte alltid vad de betyder. Vore önskvärt om ett förtydligande kunde göras av
förkortningarna.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämnden 2010-04-20 § 65 beslutar:
Ge förvaltningen i uppdrag att göra förteckning över de mest använda förkortningarna
som används inom nämndens område.

_____________________
Sänt till:
Angela Samarzija
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§ 95

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande protokoll/delegationsbeslut:
1. Protokollsutdrag KF 100426 § 35, Ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet
2. Protokollsutdrag KS 100519 § 83, Verksamhetsmål 2010 för nämnder och styrelser
3. Protokollsutdrag KSAU 100525 § 116, Samarbetsavtal mellan socialförvaltningen
och förvaltningen arbesmarknad & kompetensutveckling
4. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Siesta festivalen på Backstageområdet
(Dnr:2010/1282 702)
5. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Siesta festivalens mat- och ölområdet
(Dnr:2010/1284 702)
6. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Graffiti Café (Dnr:2010/1727 702)
7. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Ignaberga Medborgarhus
(Dnr:2010/2196 702)

_____________________
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§ 96

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1. Socialnämndens protokoll, 2010-05-18
2. Arbetsutskottets protokoll, 2010-05-25
3. Arbetsutskottets protokoll, 2010-06-08

_____________________
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§ 97

Anslutning till ett gemensamt FINSAM förbund med Osby,
Östra Göinge, Kristianstad och Bromölla kommuner. Övriga
parter Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan (FK)
samt Region Skåne
Beslut

Socialnämndens beslut:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att ingå i en bildning av Samordningsförbund
Skåne nordost från och med 1 januari 2011.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta bifogad förbundsordning.
Beskrivning av ärendet

Under våren 2010 har överläggningar skett på tjänstemannanivå om ett bildande av ett
gemensamt s.k FINSAM förbund. Avsikten med bildandet har varit att skapa
möjligheter till en gemensamt bedriven rehabilitering och verksamhet som inkluderar
statliga, regionala och kommunala aktörer.
Bifogat förslag avseende förbundsordning har utarbetats. Det tjänstemannaförslag
avseende förbundsordning samt finansieringsgrund som utarbetats har samtliga, av de
tänkta, kommuner ställt sig positiva till.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-06-08 § 112 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
SN föreslår Kommunfullmäktige besluta att ingå i en bildning av Samordningsförbund
Skåne nordost från och med 1 januari 2011.
SN föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta bifogad förbundsordning.

_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 98

Tackbrev från FMN

Föräldraföreningen Mot Narkotika tackar för bidraget som socialnämnden beviljade
den 18 maj.

_____________________
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§ 99

Personalekonomisk uppföljning för Socialnämndens
verksamhet per 2010-04-30 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Personalekonomiskt uppföljning per 2010-04-30 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 mars, april, maj, september och oktober.
En fördjupad personaluppföljning ska göras två gånger per år med bryttidpunkt per 30
april och 30 september. Kommunens delårsrapport ska omfatta perioden januari till
augusti. Uppföljningarna ska lämnas enligt fastställda tidpunkter eller, vid behov,
annan tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer.

_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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