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§ 11

Vakanssättning av tjänst som samordnare/case manager i
beroendeteamet under 2011
Beslut

Socialnämndens beslut:
Tjänst som samordnare/case manager i beroendeteamet under 2011 vakanssätts.
Beskrivning av ärendet

Kommunerna i Nordöstra Skåne delar sedan januari 2008 en tjänst som
samordnare/case manager i beroendeteamet. Tjänsten samordnar insatser för personer
med samsjuklighet (beroende och psykisk sjukdom). Tjänsten tillkom efter ett
Miltonprojekt och var även ett samarbete med Region Skåne som också hade en tjänst
för arbetet med denna målgrupp. Region Skåne har under 2010 inte haft sin tjänst
tillsatt och diskussioner har förts om hur tjänsten ska se ut och vilka behov som finns
nu. Sedan oktober 2010 är även den kommunala tjänsten vakant då Pernilla Hallberg
slutat på egen begäran. Samverkan med medverkande kommuner har skett vid ett par
tillfällen för att diskutera; hur ser behovet ut nu, hur ska tjänsten utformas? Det
framkommer att den generella samverkan för denna målgrupp har förbättrats. Behoven
i kommunen ser mycket skiftande ut och det är svårt att i nuläget enas om en
tjänstebeskrivning. Region Skåne signalerar att de inte kommer att tillsätta sin tjänst,
som är en förutsättning för arbetet. Det pågår en större översyn av Region Skånes
samlade beroendevård som syftar till att se hur resurserna ska fördelas i Skåne. En
förstudie har visat att resurserna är kraftigt snedfördelade med de största resurserna i
Malmö och Helsingborg. Detta utredningsuppdrag väntas pågå åtminstone hela 2011
och styrgruppen för beroendeteamet bedömer att det är rimligt att vi vakanssätter
tjänsten under 2011 för att se hur Region Skåne kommer att organisera sin
beroendevård och vilka behov som finns för denna målgrupp då.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-12-21 § 180 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Tjänst som samordnare/case manager i beroendeteamet under 2011 vakanssätts.
_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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§ 12

Granskningsrapport – Intern kontroll 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
Granskningsrapport av intern kontroll 2010 godkänns.
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.
Varje nämnd ska årligen godkänna en granskningsrapport med resultatet av det senaste
årets interna kontroll.
Nämndens granskningsrapport ska lämnas till Kommunstyrelsen senast i samband med
inlämnandet av verksamhetsberättelsen. Rapporten ska innehålla resultatet av den
samlade interna kontrollen samt åtgärder som nämnden avser att vidta utifrån detta
resultat. Uppföljningen av sådana åtgärder ska tas med i den interna kontrollplanen för
nästkommande år. Rapporten ska samtidigt lämnas till kommunens revisorer.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-01-18 § 5 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Granskningsrapport av intern kontroll 2010 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 13

Muntlig rapport avseende fråga om projektmedel
Länsstyrelsen beviljat till tidiga insatser
Beslut

Socialnämndens beslut:
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden den 4 januari 2011 att redovisa
projektet vid dagens sammanträde.
Utredningssekreterare Martin Göransson informerar socialnämnden om hur långt
projektet har kommit. Ny redovisning av projektet kommer att ske till socialnämnden
hösten 2011.
_____________________
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§ 14

Utökat arbetsutskott i socialnämnden
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämndens arbetsutskott skall vara oförändrat 3 ledamöter.
Yrkande

Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet

Ledamot i socialnämnden väckte vid socialnämndens möte 2011-01-04 under p.2 ”Val
av arbetsutskott och ersättare” frågan om en utökning av antalet ledamöter i
socialnämndens arbetsutskott från 3 till 5.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-01-18 § 9 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämndens arbetsutskott skall vara oförändrat 3 ledamöter.
Yrkande

Leif Jannerstig (s) yrkar att antalet ledamöter ska utökas till 5.
Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till handläggarens förslag om
att antalet ledamöter skall vara 3.
Omröstning
Ordförande ställer proposition på dels handläggarens och dels på Leif
Jannerstigs yrkande och finner handläggarens förslag bifallet.
Leif Jannerstig (s) begär votering.
.
Proposition

Följande voteringsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till handläggarens förslag.
Nej-röst för bifall till Leif Jannerstigs (s) förslag.
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Forts. § 14
Med 2 ja-röster för handläggarens förslag mot 1 nej-röst för Leif Jannerstigs (s) förslag
beslutar socialnämndens arbetsutskott i enlighet med handläggarens förslag.
Ja röstar Sven-Erik Andersson (c) och Robin Gustavsson (kd).
Nej röstar Leif Jannerstig (s).
_____________________
Sänt till:
Robin Gustavsson
Bodil Sundlöf
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§ 15

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handling:
1. Förslag till besparingar 2011 (Dnr:2011/174 700)
_____________________
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§ 16

Nedläggning av Södra Flygeln
Beslut

Socialnämndens beslut:
Verksamheten Södra Flygeln läggs ner.
Uppsägning sker av de lokaler som förhyrs enligt gällande tidplan.
Maskinell utrustning och inventarier försäljs eller överflyttas till annan verksamhet i
kommunen.
Beskrivning av ärendet

Verksamheten på Södra Flygeln etablerades 2003 som ett svar på att AME inte
arbetade med klienter som bedömdes vara långt från arbetsmarknaden. Södra Flygelns
verksamhet kom att bestå i ren färdighetsträning med inslag av praktiska moment som
städning, snickeri, matlagning. Under 2009 upplevdes verksamheten som otidsenlig.
Vid studiebesök bland annat i Danmark poängterade danska AS3 arbetet kring den inre
resan det vill säga att ta reda på styrkor/svagheter hos den enskilde och framförallt
koncentrera sig kring att jobba med klientens utveckling och samtidigt bedriva
motivationsarbete. Södra Flygeln arbetade också med att producera olika saker som till
exempel olika snickerialster. Problemen här var svårigheterna att driva en
producerande verksamhet utan krav på leveranstider. Vidare tog den terapeutiska delen
överhand det vill säga att klienten stannade kvar tills vederbörande var klar. Under
resans gång upptäcktes också att det fanns ett stort behov av att på annat sätt hjälpa den
enskilde, tidigare försök med psykolog och psykiatriker gjorde klart att det fanns andra
behov och ett annat sätt att arbeta.
Verksamheten hade i mottagande del AME också förändrats bort från egenproducerade
verksamhet till verksamhet hos potentiella arbetsgivare.
Verksamheten på Södra Flygeln har legat vilande sedan 2009. Anledningen till detta
var att omprioriteringar var tvungna att göras, då ärendeingången ökade så pass kraftigt
på ekonomiskt bistånd att extra resurser behövdes. Extra tjänster bedömdes inte vara
möjliga utan omfördelning av personal bedömdes som en möjlig väg att klara
försörjningsstödet.
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Forts. § 16
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-01-18 § 12 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Verksamheten Södra Flygeln läggs ner.
Uppsägning sker av de lokaler som förhyrs enligt gällande tidplan.
Maskinell utrustning och inventarier försäljs eller överflyttas till annan verksamhet i
kommunen.
Yrkande

Robin Gustavsson (kd) yrkar att handläggarens fjärde förslag till beslut ”Att en del av
besparingen som uppkommer används till en pooltjänst som placeras på enheten för
ekonomiskt bistånd” avslås. Sven-Erik Andersson (c) instämmer i detta yrkande.
Reservation

Leif Jannerstig (s) deltar ej i beslutet.
_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 17

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handlingar:
1. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Ignaberga Medborgarhus
(Dnr:2010/5077 702)
2. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Folkparken i Bjärnum (Dnr:2010/5184
702)
3. Återkallande av tillstånd till servering av alkoholdrycker, Stadshotellet/Restaurang
Petvå
4. Protokollsutdrag KF § 98 101129, Sammanträdestider 2011
5. Protokollsutdrag KF § 104 101206, Antal ledamöter och ersättare i nämnder 201101-01--2014-12-31 samt ändring i reglementen
6. Protokollsutdrag KF § 107 101206, Budget 2011 och flerårsplan 2012-2013
7. Förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med 2011-01-01
(Dnr:2010/5316 700)
8. Ändringar i verkställighetsförteckningen med anledning av
socialförsäkringsbalkens införande (Dnr:2011/16 700)
9. Bedömning av prestationsförmåga hos vissa nyanlända invandrare,
Arbetsförmedlingen/Migrationsverket/Försäkringskassan/Sveriges Kommuner och
Landsting
10. Förteckning över ställföreträdare för 2011 (Dnr:2011/131 700)
_____________________
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§ 18

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1.
2.
3.
4.
5.

Socialnämndens protokoll, 2010-12-14
Arbetsutskottets protokoll, 2010-12-21
Arbetsutskottets protokoll, 2011-01-04
Socialnämndens protokoll, 2011-01-04
Arbetsutskottets protokoll, 2011-01-18

_____________________
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