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§ 49

Muntlig information Novum
Cecilia Gustavsson och Per Ljungman informerar om Novums verksamhet, som i år
har funnits i 10 år.
_____________________
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2011-05-17
2011/1041 700

§ 50

Revidering av vuxenenhetens ASI-plan för 2011
Beslut

Socialnämndens beslut:
Reviderad ASI-plan för 2011 antas.
Beskrivning av ärendet

Vuxenenheten arbetar systematiskt med ASI (addition severity index) som ett led i
utredningar avseende missbruk. Det är ett sätt att mäta beroendets svårighetsgrad.
Socialnämnden antog en ASI plan för 2009 och 2010 och denna bör revideras årligen. I
förslaget inför 2011 har vi ändrat grundurvalet och även urvalet kring uppföljningar.
Syftet med detta är att öka mängden utredningar både i grundintervjun och i
uppföljningarna.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-03-29 § 45 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Reviderad ASI-plan för 2011 antas.
_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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§ 51

Revidering av delegations- och verkställighetsförteckning
avsnitt ”Alkohollagen och övriga tillstånd”
Beslut

Socialnämndens beslut:
Under punkt 11.10 ska SN AU vara delegat.
I övrigt godkänna reviderad delegations- och verkställighetsförteckning.
Beskrivning av ärendet

Ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft 2011-01-01. Detta medför att smärre
justeringar behöver göras i den gällande delegations- och verkställighetsförteckningen
framförallt avseende hänvisning till lagrum.
En ny påföljd, erinran, har införts som en lindrigare påföljd än varning. De nya
reglerna om servering rörande cateringföretag, gemensamma tillstånd och
serveringsutrymme med mera omfattas av den gällande förteckningen och medför
ingen revidering.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-12 § 50 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Under punkt 11.10 ska SN AU vara delegat.
I övrigt godkänna reviderad delegations- och verkställighetsförteckning.
_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 52

Revidering av rutiner och riktlinjer för handläggning av
ärende på Vuxenenheten
Beslut

Socialnämndens beslut:
Reviderade rutiner och riktlinjer för handläggning av ärende på Vuxenenheten antas.
Beskrivning av ärendet

Rutiner och riktlinjer revideras kontinuerligt för att vara ett levande dokument och ett
användbart arbetsverktyg.
I denna revidering har en del redaktionella ändringar gjorts exempelvis Länsrätt
ändrats till Förvaltningsrätt och beslutsfattare korrigerade efter gällande delegation.
Ändring är även gjord i utredningsmallen som nu följer ASI och barnperspektivet har
ytterligare förstärkts genom att det tydligt framgår att vid varje bedömning om insats
ska barnperspektivet beaktas.
Tydliggörande kring vårdplan och genomförandeplan har gjorts liksom större
ändringar kring våra interna insatser utifrån förändrade verksamheter. Vi har även
under interna rutiner klargjort ansvar för samverkan, dokumentation och
barnperspektiv under avsnittet ”hel vårdkedja på hemmaplan”.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-12 § 51 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Reviderade rutiner och riktlinjer för handläggning av ärende på Vuxenenheten antas.
_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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§ 53

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) ansöker om
verksamhetsbidrag för 2011
Beslut

Socialnämndens beslut:
FMN beviljas verksamhetsbidrag med 20 000:- för 2011.
Verksamhetsberättelse för år 2010 läggs för kännedom till socialnämnden.
Beskrivning av ärendet

FMN har sedan ett par år tillbaka verksamhet i Hässleholm som riktar sig till anhöriga
till missbrukare i Nordöstra Skåne. FMN:s verksamhet är viktigt och ett komplement
och alternativ till det som socialförvaltningen själv erbjuder. Vi har under ett års tid
tillsammans med FMN arbetat i projektform för att utveckla vårt samarbete och
slutsatsen av detta är att vi bedömer att de fyller en viktig funktion. FMN uppfyller i
övrigt också de kriterier för att erhålla föreningsbidrag som antagits av Socialnämnden
991026. Bidrag bör utgå med 20 000:- för 2011.

Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-12 § 52 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
FMN beviljas verksamhetsbidrag med 20 000:- för 2011.
_____________________
Sänt till:
FMN
Merete Tillman
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§ 54

Ansökan om föreningsbidrag för X-cons Hässleholm
Beslut

Socialnämndens beslut:
X-cons beviljas föreningsbidrag för 2011 med 10 000:-.
Reservation

Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Yrkande

Anders Wallentheim (s) yrkar att X-cons beviljas föreningsbidrag för 2011 med
20 000:-.
Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition dels på Anders Wallentheims (s) yrkande och dels på
Sven-Erik Anderssons (c) yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Ordförande ställer följande godkända voteringsproposition. Den som bifaller
arbetsutskottets yrkande röstar ja. Den som bifaller Anders Wallentheims (s) yrkande
röstar nej. 7 röstar ja och 4 röstar nej.
Följande röstar ja: Robin Gustavsson (kd), Sven-Erik Andersson (c), Ronnie Mattsson
(c), Göran Blomberg (m), Sara Bruun (fp), Ronny Ebbesson (mp) och Ulf Berggren
(sd).
Följande röstar nej: Leif Jannerstig (s), Christina Hofvander (s), Anders Wallentheim
(s) och Lena Nilsson (s).
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Forts. § 54
Beskrivning av ärendet

X-cons startade hösten 2009 upp verksamhet i Hässleholm. Föreningen är sprungen ur
Kris (kriminellas revansch i samhället) och tillåter personer med underhållsbehandling
att delta i sin verksamhet. X-cons har under 2010 arbetar hårt för att etablera sig och
har engagerat sig inom flera olika områden. De arbetar både gentemot ungdomar och
gentemot vuxna missbrukare som önskar lämna missbrukslivet. Jag har under året
träffat representanter från X-cons vid flera tillfällen och har klargjort att
Socialförvaltningens önskemål om samarbete grundar sig i arbetet med vuxna
missbrukare. X-cons kommer under 2011 att renodla sin verksamhet något och försöka
satsa på färre projekt. X-cons är engagerade och brinner för sin verksamhet och jag tror
att de på sikt kommer att kunna bli ett bra stöd för de av våra klienter som kommer ut
från fängelse och behandling. X-cons fick under 2010 föreningsbidrag med 20 000:som ett uppstartsbidrag och de informerades om att summan sannolikt skulle blir lägre
2011 och att det var av vikt att de sökte annan finansiering. Jag föreslår socialnämnden
att bevilja X-cons föreningsbidrag med 10 000:- för 2011.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-12 § 53 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
X-cons beviljas föreningsbidrag för 2011 med 10 000:-.
_____________________
Sänt till:
X-cons
Merete Tillman
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§ 55

Uppföljning av överenskommelse om samverkan för ökad
trygghet och säkerhet i Hässleholms kommun
Beslut

Socialnämndens beslut:
Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen, beakta vad som framkommit
gällande processen kring organisationen (s.9-10) samt ge Brottsförebyggande rådet i
uppdrag att ta fram ett förslag på ny överenskommelse.
Beskrivning av ärendet

2010-08-19 undertecknade kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen,
polismästaren för polisområde nordöstra Skåne och närpolischefen i nordöstra Skåne
en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Hässleholms
kommun. Överenskommelsen gäller under tiden 1 juli 2010-30 juni 2011. I mars 2011
ska enligt överenskommelsen en uppföljning göras varpå förslag på ny
överenskommelse ska tas fram.
En ny överenskommelse ska undertecknas i maj månad 2011.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-26 § 60 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen, beakta vad som framkommit
gällande processen kring organisationen (s.9-10) samt ge Brottsförebyggande rådet i
uppdrag att ta fram ett förslag på ny överenskommelse.
_____________________
Sänt till:
Annica NIlsson
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§ 56

Revidering av det drogpolitiska handlingsprogrammet
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förvaltningschefen får i uppgift att revidera det drogpolitiska handlingsprogrammet.
Beskrivning av ärendet

2008-09-29 antogs av kommunfullmäktige ett drogpolitiskt handlingsprogram,
framtaget av den dåvarande drogförebyggande samordnaren. Den nuvarande
drogförebyggande samordnaren och den nyligen tillträdde folkhälsostrategen ser vissa
förändrings- och kompletteringsbehov, varför man vill tillsätta en arbetsgrupp och
revidera programmet. Efter revidering krävs det att programmet implementeras i
berörda förvaltningar på ett effektivt sätt så att dokumentet inte förblir en
”skrivbordsprodukt” vilket det i dess nuvarande form dessvärre är.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-26 § 61 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Drogförebyggande samordnaren får i uppgift att tillsätta en arbetsgrupp för att revidera
det drogpolitiska handlingsprogrammet.
_____________________
Sänt till:
Annica Nilsson
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§ 57

Sammanställning av positiva synpunkter och klagomål 2010
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 2010 och redovisas i bilagda tabeller och
tjänsteutlåtande.
Totalt antal registrerade klagomål för 2010 är 80 st.
14 positiva synpunkter och 1 övrigt ärende har registrerats.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-26 § 62 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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§ 58

Redovisning av 2010 års medarbetarenkät
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialförvaltningens redovisning av 2010 års medarbetarenkät godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningens personal deltog i den kommungemensamma medarbetarenkäten
2010. Resultatet har redovisats såväl enhetsvis som på förvaltningsnivå. Samtliga
enheter/grupper har gått igenom resultatet för den egna verksamheten och gjort en
handlingsplan för förbättringar.
Familjerättsenheten och staben hade dock inget eget resultat då det krävdes minst tio
anställda för en sådan redovisning. Dessa grupper har istället använt
resultatredovisning på förvaltningsnivå som underlag.
En förvaltningsövergripande sammanställning har sedan gjorts där de olika
enheternas/gruppernas handlingsplaner vägts samman till en gemensam handlingsplan
som bifogas här.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-26 § 63 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialförvaltningens redovisning av 2010 års medarbetarenkät godkänns.
_____________________
Sänt till:
Lina Lindner
Bodil Sundlöf

Justering

RG

RE

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

14 (43)

Diarienummer

2011-05-17
2011/1597 042

§ 59

Månadsuppföljning för Socialnämndens verksamhet per 201103-31 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2011-03-31 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I budget 2011 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.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-26 § 64 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Månadsuppföljning per 2011-03-31 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Marcus Fronda
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§ 60

Ansökan hos Länsstyrelsen i Skåne län om utvecklingsmedel
till Brottsofferjouren
Beslut

Socialnämndens beslut:
Ansöka om utvecklingsmedel till Brottsofferjouren för stöd och hjälp till våldsutsatta
kvinnor hos Länsstyrelsen i Skåne län för 2011-2012.
Beskrivning av ärendet

Regeringen avsätter 2011 utvecklingsmedel som är avsedda att förstärka och utveckla
kvinnojoursverksamheter i såväl kommunal som ideell drift. Sista ansökningsdag är 2
maj 2011. Hässleholms kommun ansöker för 2011-2012 om utvecklingsmedel till
Brottsofferjourens arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-26 § 66 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ansöka om utvecklingsmedel till Brottsofferjouren för stöd och hjälp till våldsutsatta
kvinnor hos Länsstyrelsen i Skåne län för 2011-2012.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 61

Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel i syfte att
stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Beslut

Socialnämndens beslut:
Ansöka om utvecklingsmedel för Familjefridsprojektet hos Länsstyrelsen i Skåne län
för 2011-2012.
Beskrivning av ärendet

Regeringen avsätter 2011 utvecklingsmedel som är avsedda att förstärka och utveckla
kvinnojoursverksamheter i såväl kommunal som ideell drift. Sista ansökningsdag är 2
maj 2011. Hässleholms kommun ansöker 2011-2012 om utvecklingsmedel till
Familjefridsprojektets arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor.
Ansökan avser dels arbete direkt riktat till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat
våld, dels samordnare för utveckling av samverkan, rutiner, kvalitetssäkring och
kompetensutveckling av personal såväl inom socialförvaltningen som inom
omsorgsförvaltningen.
Delfinansiering krävs ej.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-26 § 67 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ansöka om utvecklingsmedel för Familjefridsprojektet hos Länsstyrelsen i Skåne län
för 2011-2012.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 62

System för förslagsverksamhet, synpunkter och klagomål
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förslag till system för förslagshantering, synpunkter och klagomål godkänns.
Abonnemang av datasystem C2 godkänns, till en början på försök i ett år.
Beskrivning av ärendet

Kontinuerligt förbättringsarbete ersätter till allt större del traditionella
kvalitetskontroller som till stor del görs i efterhand. Både industri- och tjänstesektorn
inriktar sig mer och mer på att arbeta med små och kontinuerliga förändringar i
arbetssättet som utgår från de anställdas kunskap och erfarenhet och det finns starkt
belägg för nyttan med detta arbetssätt. Systemet C2 utgår från dessa principer och är
framtaget för att göra det möjligt för en organisation att ta vara på medarbetarnas
kompetens och innovationskraft. Genom att införa systemet C2 som
förslagshanteringssystem får socialförvaltningen ett verktyg för att utnyttja de
anställdas kompetens. Detta, i kombination med ett välplanerat kringstöd vid
införandet bör medföra besparingar och effektiviseringar.
Systemet kan också användas för hantering av synpunkter och klagomål från
allmänheten. Systemet är webbaserat vilket möjliggör för allmänheten att framföra sina
synpunkter och klagomål via hemsidan.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 72 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förslag till system för förslagshantering, synpunkter och klagomål godkänns.
Abonnemang av datasystem C2 godkänns, till en början på försök i ett år.
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Socialnämndens arbetsutskott 2011-04-26 § 65 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ärendet bordläggs.
_____________________
Sänt till:
Bodil Sundlöf
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§ 63

Yttrande med anledning av revisionsrapport om granskning
av socialnämnden i Hässleholms kommun
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden godkänner yttrandet, antager det som sitt eget samt överlämnar det till
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av socialnämnden i Hässleholms
kommun. Kommunledningskontoret har remitterat granskningen till socialnämnden för
utredning och yttrande. Ett förslag till yttrande lämnas här.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 73 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden godkänner yttrandet, antager det som sitt eget samt överlämnar det till
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Bodil Sundlöf
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§ 64

Mindre förändringar av socialförvaltningens organisation
Beslut

Socialnämndens beslut:
I enlighet med beskrivna förslag
 Inrätta ny tjänst som biträdande enhetschef på 100% vid barn- och
ungdomsenheten från och med 2011-05-18
 Utöka tjänst som utredningssekreterare från 50% till 80% från och med 201110-01, under förutsättning att vakans uppstår
 Sänka åldersgränsen för vuxenenheten till 18 år och flytta över 1,0 tjänst
socialsekreterare från barn- och ungdomsenheten till vuxenenheten från och
med 2011-09-01 med en successiv överflyttning av ärenden till och med 201112-31
 Utöka ansvaret för tjänsten som gruppchef för vuxenenhetens utredningsgrupp,
NOVUM och Lyktan från och med 2011-06-01
 Starta två metodutvecklingsprojekt för ökad samverkan mellan
socialförvaltningens enheter från och med 2012-01-01
 Flytta tjänst som drog- och brottsförebyggande samordnare till administrativa
enheten från och med 2011-09-01
Uppföljning av ärendet sker om 1 år och redovisas till socialnämnden.
Beskrivning av ärendet

I en granskning av socialnämnden hösten 2010 föreslås att nämnden ska utveckla sin
verksamhet genom att
 öka samordningen mellan enheten för ekonomiskt bistånd och vuxenenheten
 minska tungroddheten i beslutsprocesser
 öka inriktningen mot hemmaplanslösningar för barn- & ungdomsvården genom
att ta fram fler alternativ till externa placeringar och förtydliga vårdkedjorna för
hemmaplanslösningar
För att öka effektiviteten föreslås här ett antal mindre förändringar av
socialförvaltningens organisation.
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Forts. § 64
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 74 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden beslutar att i enlighet med beskrivna förslag
 Inrätta en ny tjänst på 100% som biträdande enhetschef vid barn- och
ungdomsenheten från och med 2011-05-18
 Utöka tjänst som utredningssekreterare från 50% till 80% från och med 201110-01, under förutsättning att vakans uppstår
 Sänka åldersgränsen för vuxenenheten till 18 år och flytta över 1,0 tjänst
socialsekreterare från barn- och ungdomsenheten till vuxenenheten från och
med 2011-09-01 med en successiv överflyttning av ärenden till och med 201112-31
 Utöka ansvaret för tjänsten som gruppchef för vuxenenhetens utredningsgrupp,
NOVUM och Lyktan från och med 2011-06-01
 Starta två metodutvecklingsprojekt för ökad samverkan mellan
socialförvaltningens enheter från och med 2012-01-01
 Flytta tjänst som drog- och brottsförebyggande samordnare till administrativa
enheten från och med 2011-09-01
Uppföljning av ärendet sker om 1 år och redovisas till socialnämnden.
_____________________
Sänt till:
Annika Blomqvist
Bodil Sundlöf
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§ 65

Förändrad delegation vid beslut om boende till ungdomar som
varit familjehemsplacerade eller ungdomar som har mottagits
som ensamkommande barn och nu ansöker om försörjning
och livsföring i övrigt samt hyreskostnad till eget boende hos
enheten för ekonomiskt bistånd
Beslut

Socialnämndens beslut:
Handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd erhåller delegation att besluta om
hyreskostnad till boende för unga samt livsföring i övrigt, som tidigare utretts och varit
familjehemsplacerade via BoU och där utredning föreligger som tydligt indikerar att
behov fortfarande finns för den sökande ifråga om boende. Bostaden skall ligga inom
de gränser som finns beslutade i bostadsschablonen.
Handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd erhåller delegation att besluta om
hyreskostnad till boende för unga samt livsföring i övrigt, som tidigare mottagits som
ensamkommande barn och där behov fortfarande finns för den sökande ifråga om
boende. Bostaden skall ligga inom de gränser som finns beslutade i bostadsschablonen.
Förändringar sker i delegationsordningen enligt ovan.
Uppföljning rörande beslut om boende redovisas kvartalsvis för socialnämndens
arbetsutskott.
Beskrivning av ärendet

I samband med att familjehemsplacering upphör har förvaltningen ett utökat ansvar för
att de ungdomar som varit placerade, att dessa får ett boende efter placering gått ut.
Förvaltningen har samma ansvar för de ungdomar som kommunen tagit emot som
ensamkommande barn och som är i behov av boende. Socialstyrelsen har förtydligat
kommunens ansvar enligt 5 kap 1 § SoL (se bilaga 1).
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Forts. § 65
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 75 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd erhåller delegation att besluta om
hyreskostnad till boende för unga samt livsföring i övrigt, som tidigare utretts och varit
familjehemsplacerade via BoU och där utredning föreligger som tydligt indikerar att
behov fortfarande finns för den sökande ifråga om boende. Bostaden skall ligga inom
de gränser som finns beslutade i bostadsschablonen.
Handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd erhåller delegation att besluta om
hyreskostnad till boende för unga samt livsföring i övrigt, som tidigare mottagits som
ensamkommande barn och där behov fortfarande finns för den sökande ifråga om
boende. Bostaden skall ligga inom de gränser som finns beslutade i bostadsschablonen.
Förändringar sker i delegationsordningen enligt ovan.
Uppföljning rörande beslut om boende redovisas kvartalsvis för socialnämndens
arbetsutskott.
_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 66

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande handling:
1. Förslag från Tillväxtkonsult AB om utbildning för personal vid enheten för
ekonomiskt bistånd (Dnr:2011/1699 027)
_____________________
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§ 67

Översyn av nattorganisationen på Qvarngården
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden lägger översynen till handlingarna och går inte vidare med en
avveckling av nattorganisationen på Qvarngården.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden önskar en översyn av nattorganisationen på Qvarngården mot bakgrund
av högre bemanning inom vuxenenheten i Hässleholm än i våra jämförelsekommuner.
En beräkning ger vid handen att besparingen av slopad nattorganisation skulle röra sig
om 64% av en behandlingsassistentstjänst. Qvarngården har ett viktigt uppdrag som ett
led i vår hela vårdkedja på hemmaplan. Vi tar numera också emot yngre klienter. Jag
bedömer att det blir en stor kvalitetssänkning som måste vägas mot besparingen som
jag också tror kan ”ätas” upp av ökade placeringskostnader samt ökade kostnader för
vaktbolag.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 77 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden lägger översynen till handlingarna och går inte vidare med en
avveckling av nattorganisationen på Qvarngården.
_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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§ 68

Permanentning av Nattjouren
Beslut

Socialnämndens beslut:
Verksamheten på Nattjouren permanentas i oförändrad form från och med 110701.
Beskrivning av ärendet

Nattjouren startades på försök upp i maj 2010 med beslut om att utvärdering skulle ske
under hösten inför ställningstagande om eventuell permanentning av verksamheten
inför årsskiftet. Utvärdering som togs upp i Socialnämnden december 2010 visade att
platsantalet bedömdes tillräckligt och att verksamheten fungerade bra och fyllde sin
funktion. Socialnämnden beslutade att fortsätta med verksamheten i projektform fram
till 110630 för att en översyn av nattorganisationen på Qvarngården skulle göras.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 78 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Verksamheten på Nattjouren permanentas i oförändrad form från och med 110701.
_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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§ 69

Förslag till avtal mellan Frida kvinnojour och
Socialförvaltningen i Hässleholms kommun
Beslut

Socialnämndens beslut:
Förslag till avtal mellan Frida kvinnojour och Socialförvaltningen i Hässleholms
kommun antas.
Beskrivning av ärendet

Frida tar emot kvinnor som utsatts för våld eller hot om våld och är i behov av skydd.
Avtalet avser endast att reglera den uppdragsbaserade verksamheten. Av 3 kap 3 §
socialtjänstlagen framgår att boendet skall vara av god kvalitet. Kvaliteten i
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras och innebär att
kommunen har skyldighet att kontrollera och kvalitetssäkra verksamhet för våldsutsatta
kvinnor och deras barn som erhållit skyddat boende i form av en årlig uppföljning.
Uppföljning kommer årligen att redovisas i samband med att Frida kvinnojour ansöker
om verksamhetsbidrag.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 79 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Förslag till avtal mellan Frida kvinnojour och Socialförvaltningen i Hässleholms
kommun antas.
_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 70

Frida kvinnojour ansöker om verksamhetsbidrag för 2011
Beslut

Socialnämndens beslut:
Frida kvinnojour beviljas verksamhetsbidrag för 2011 med 175 000 kronor.
Yrkande

Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Leif Jannerstig (s) yrkar att Frida kvinnojour beviljas verksamhetsbidrag för 2011 med
200 000 kronor.
Omröstning

Ordföranden ställer proposition dels på Sven-Erik Anderssons (c) yrkande och dels på
Leif Jannerstigs (s) yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande godkända voteringsproposition. Den som bifaller
arbetsutskottets yrkande röstar ja. Den som bifaller Leif Jannerstigs (s) yrkande röstar
nej. 6 röstar ja och 5 röstar nej.
Följande röstar ja: Robin Gustavsson (kd), Sven-Erik Andersson (c), Ronnie Mattsson
(c), Göran Blomberg (m), Sara Bruun (fp) och Ronny Ebbesson (mp).
Följande röstar nej: Leif Jannerstig (s), Christina Hofvander (s), Anders Wallentheim (s),
Lena Nilsson (s) och Ulf Berggren (sd).
Beskrivning av ärendet

Frida kvinnojour beviljades 2010 verksamhetsbidrag med 200 000 kronor och ansöker
för 2011 om verksamhetsbidrag med 200 000 kronor.
Frida kvinnojours verksamhet och budget har kraftigt utökats i och med att det
skyddade boendet, som togs i bruk under 2008, har utvecklats och fått mycket positiv
uppmärksamhet på grund av deras sätt att arbeta. De har idag fem anställda och
kommer under 2011 att ytterligare utveckla samarbetet med kommunens
familjefridsteam i frågor som rör stöd till kvinnor och barn i boendet. Bedömningen
görs att Frida kvinnojour ska beviljas föreningsbidrag men att detta ska uppgå till
175 000:-. Detta motiveras med att Frida kvinnojours ekonomi är stabil och att de bör
kunna bedriva en god verksamhet även med att något lägre bidrag från kommunen.
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Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 80 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Frida kvinnojour beviljas verksamhetsbidrag för 2011 med 175 000 kronor.
Yrkande

Leif Jannerstig (s) yrkar att Frida kvinnojour beviljas verksamhetsbidrag för 2011 med
200 000 kronor.
Sven-Erik Andersson (c) yrkar bifall till handläggarens förslag.
Proposition

Ordföranden ställer proposition på dels Sven-Erik Anderssons (c) förslag och dels på
Leif Jannerstigs (s) förslag och finner Sven-Erik Anderssons (c) förslag bifallet.
Reservation

Leif Jannerstig (s) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
_____________________
Sänt till:
Frida kvinnojour
Merete Tillman
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§ 71

Brottsofferjouren ansöker om verksamhetsbidrag för 2011
Beslut

Socialnämndens beslut:
Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag med
50 000 kronor för 2011.
Beskrivning av ärendet

Brottsofferjouren ansöker för 2011 om bidrag för sin verksamhet med 2 kronor per
kommuninnevånare, det vill säga 100 000 kronor. Brottsofferjouren har sin verksamhet
i Hässleholm och har samarbete med Socialförvaltningen. De beviljades för år 2010
verksamhetsbidrag med 50 000 kronor.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 81 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag med
50 000 kronor för 2011.
_____________________
Sänt till:
Brottsofferjouren
Helén Elmqvist
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§ 72

Förfrågan från Polismyndigheten i Skåne angående ansvaret
för skydd respektive stöd av brottsoffer
Beslut

Socialnämndens beslut:
Bifogat förslag översänds som svar till Polismyndigheten i Skåne.
Hässleholms kommun utarbetar en handlingsplan och rutiner för stöd och skydd av
brottsoffer som ej tillhör gruppen våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Beskrivning av ärendet

Polismyndigheten i Skåne har tillskrivit socialnämnden i Hässleholm angående tillgång
till stöd och skydd av brottsoffer.
Vi har handlingsplan och rutiner för stöd och skydd av våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld. För övriga brottsoffer och hotade vittnen finns ingen handlingsplan
avseende stöd och skydd.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 82 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Bifogat förslag översänds som svar till Polismyndigheten i Skåne.
Hässleholms kommun utarbetar en handlingsplan och rutiner för stöd och skydd av
brottsoffer som ej tillhör gruppen våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 73

Lägenhetsboende med stöd för ungdomar
Beslut

Socialnämndens beslut:
En tjänst som boendestödjare inrättas från och med 20110601.
Tjänsten finansieras under 2011 inom befintlig personalbudget. I 2012 års budget
avsätts medel för tjänsten.
Uppdra åt förvaltningen att utforma förslag till riktlinjer för gemensamt arbete mellan
enheterna för lägenhetsboende med stöd för ungdomar.
Snarast möjligt erbjuda upp till 10 ungdomar med social problematik boende i lägenhet
med individuellt utformat stöd, kallat Boost.
Ge gruppchef på vuxenenheten delegation att bevilja stöd i egen lägenhet (Boost).
Beskrivning av ärendet

Behovet av att kunna ge ungdomar boende i lägenhet med stöd ökar. Det kan gälla
ungdomar med social problematik som varit placerade av socialförvaltningen på HVB
eller familjehem, eller de som på grund av social problematik inte kan bo kvar hemma
hos sina föräldrar.
I första hand kommer detta stöd att ges till ungdomar som fyllt 18 år.
Lägenhetsboendet förutsätter samarbete mellan våra tre enheter, barn och ungdom,
vuxen och ekonomiskt bistånd. Det förutsätter också att vi kan få tillgång till lämpliga
lägenheter eller att ungdomarna själva har möjlighet att ordna boendet.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 83 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
En tjänst som boendestödjare inrättas från och med 20110601.
Tjänsten finansieras under 2011 inom befintlig personalbudget. I 2012 års budget
avsätts medel för tjänsten.
Uppdra åt förvaltningen att utforma förslag till riktlinjer för gemensamt arbete mellan
enheterna för lägenhetsboende med stöd för ungdomar.
Snarast möjligt erbjuda upp till 10 ungdomar med social problematik boende i lägenhet
med individuellt utformat stöd, kallat Boost.
Ge gruppchef på vuxenenheten delegation att bevilja stöd i egen lägenhet (Boost).
_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
Justering
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§ 74

Ansökan till Socialstyrelsen om ordinarie BBiC-licens
Beslut

Socialnämndens beslut:
Ansöka till Socialstyrelsen om att teckna avtal om ordinarie licens för användande av
BBiC i Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärendet

Barn och Ungdomsenheten har haft en prövo- och implementeringstid för BBiC sedan
20070801. Senaste förlängningen var för 1 år sedan och vi har sedan dess arbetat med
att uppfylla kraven för ordinarie licens. Personalen upplever fortfarande systemet som
tidskrävande främst när det gäller dokumentation. Vi anser att kommunen nu uppfyller
de krav som Socialstyrelsen ställer för ordinarie licens.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 84 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Ansöka till Socialstyrelsen om att teckna avtal om ordinarie licens för användande av
BBiC i Hässleholms kommun.
_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§ 75

Fastställande av datum för Theodor Stephens premieprov,
utse representanter från socialnämnden, samt fastställande
av fondavräkning
Beslut

Socialnämndens beslut:
Fastställa datum för premieprov till den 30 maj 2011 kl.08.30-12.50, samt utse Ronnie
Mattsson (c) och Anders Wallentheim (s) att närvara vid premieprovet, samt fastställa
fondavräkningen.
Nominering

Majoriteten föreslår Ronnie Mattsson (c) och oppositionen föreslår Anders
Wallentheim (s) att närvara vid premieprovet.
Beskrivning av ärendet

Det sedvanliga provet i Vittsjö skola anordnas av rektor Pär Bengtsson.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 85 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Fastställa datum för premieprov till den 30 maj 2011 kl.08.30-12.50, samt att utse
representanter att närvara vid premieprovet, samt fastställa fondavräkningen.
_____________________
Sänt till:
Jennica Juhlin Rignell
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§ 76

Överenskommelse mellan Migrationsverket och Hässleholms
kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige
Beslut

Socialnämndens beslut:
Teckna överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn och att inrätta en
heltidstjänst som socialsekreterare från och med 2011-09-01, eller så snart
verksamheten startar, med ansvar för utredning i samband med mottagande av barn.
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Protokollsanteckning

Sverigedemokraterna medges göra följande protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna har tidigare motsatt sig mottagandet av s.k. ”ensamkommande
barn” till Hässleholms kommun. Då vi i kommunfullmäktige röstade emot mottagandet
av dessa individer väljer vi att inte deltaga i beslutet om att upprätta ett avtal med
Migrationsverket.”
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beslutade 2011-01-31 att uppdra åt
socialnämnden att teckna avtal med Migrationsverket om max 8 boendeplatser för
ensamkommande barn 14-17 år. Tre av platserna ska reserveras för asylsökande barn.
För varje barn som tas emot för ett boende i vår kommun ska det göras en social
utredning kring barnet och dess behov. En vårdplan ska upprättas. För detta ansvarar
socialförvaltningen. En tjänst som socialsekreterare måste därför inrättas.
Hässleholms kommun måste teckna två olika överenskommelser med
Migrationsverket. Ett av avtalen avser mottagande av ensamkommande asylsökande
barn som Migrationsverket anvisar till kommunen samt överenskommelse om statlig
ersättning. När överenskommelsen undertecknats kommer den årliga ersättningen,
500 000 kronor, att betalas ut till socialförvaltningen. Denna ersättning täcker bland
annat kostnad för en tjänst som socialsekreterare.
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Forts. § 76
Den andra överenskommelsen handlar om anordnande av boende för barn utan legal
vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn, och avser såväl asylsökande barn
som barn med uppehållstillstånd. Överenskommelsen är baserad på antal barn med
mera och omfattar även schablonersättning för antal barn. Denna överenskommelse
behöver vi inte teckna förrän boendefrågan för barnen är löst.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 86 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Teckna överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn och att inrätta en
heltidstjänst som socialsekreterare från och med 2011-09-01, eller så snart
verksamheten startar, med ansvar för utredning i samband med mottagande av barn.
_____________________
Sänt till:
Lisskulla Söderström
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§ 77

Hem för vård eller boende, HVB, för ensamkommande barn
och ungdomar
Beslut

Socialnämndens beslut:
Starta ett hem i egen regi för vård eller boende, HVB, för ensamkommande barn.
Yrkande

Sara Brunn (fp), Sven-Erik Andersson (c) och Leif Jannerstig (s) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beslutade 2011-01-31 att uppdra åt
socialnämnden att teckna avtal med Migrationsverket om max 8 boendeplatser för
ensamkommande barn i åldern 14-17 år. Tre av platserna ska reserveras för
asylsökande barn. Mottagandet ska ske i nära samverkan mellan socialnämnd, barnoch utbildningsnämnd, kommunstyrelsen, överförmyndaren och AB
Hässleholmsbyggen.
För att teckna avtal med Migrationsverket och ta emot ensamkommande barn måste
socialförvaltningen antingen starta ett eget hem för vård eller boende eller avtala med
en utomstående entreprenör att erbjuda platser i ett boende.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 87 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Starta ett hem i egen regi för vård eller boende, HVB, för ensamkommande barn.
_____________________
Sänt till:
Lisskulla Söderström
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§ 78

Plan och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Hässleholms
kommun
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt
kommunledningskontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret,
Hässleholmsbyggen AB, socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen att gemensamt
utarbeta en plan och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärendet

Svårigheterna att hitta bostäder för många kommuninvånare ökar och många vänder
sig till socialförvaltningen för att få hjälp. Då det råder brist på bostäder i kommunen
har socialförvaltningen svårt att få bostäder till klienter med särskilda behov som enligt
lag har rätt till bistånd till bostad. Nya grupper av människor söker nu också stöd för att
hitta bostad (till exempel personer med betalningsanmärkning för annat än hyror eller
ungdomar som inte har fast inkomst).
Sammantaget kan sägas att det krävs en mer långsiktig planering av
bostadsförsörjningen för att tillhandahålla bostäder både till de utsatta grupper som
socialförvaltningen har skyldigheter mot men också gentemot de nya grupper
människor som nu söker stöd att hitta bostad.
Om socialförvaltningen lättare får tillgång till bostäder kan kostnaderna för
administration av andrahandsuthyrning och vårdplatser minska.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 88 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt
kommunledningskontoret tillsammans med stadsbyggnadskontoret,
Hässleholmsbyggen AB, socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen att gemensamt
utarbeta en plan och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Hässleholms kommun.
_____________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Bodil Sundlöf
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§ 79

Uppföljning av familjebehandlingen
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade 100615 § 91 att utvärdering av familjebehandlingen skulle
redovisas under våren 2011. Uppföljningen av familjebehandlingens arbete fokuserar
på den ”traditionella familjebehandlingen”. Utvärderare och anställda på
familjebehandlingen har gemensamt planerat arbetet.
Insamlingen påbörjades den 1 januari 2010 där alla nya klienter togs in i arbetet. Även
en del redan pågående klienter skrevs in i uppföljningen. Insamlingen pågick fram till
september 2010 då uppföljningen avslutades och materialet sammanställdes.
Uppföljningen är till största del beskrivande men innehåller även en del som syftar att
beskriva resultatet av arbetet genom att rapportera måluppfyllelse.
Uppföljningen har bidragit till att beskriva familjebehandlarnas arbete och även belysa
ett antal områden som kan förbättras. Dessa områden återfinns på strukturell nivå och
påverkar hur verksamheten utnyttjas och planeras. Uppföljningen visar att
familjebehandlingen arbetar med en bred problembild och att uppdragen ser mycket
olika ut. Uppföljningen visar också att familjebehandlingen utnyttjar sin tid väl och att
andelen tid med klientkontakt är hög.
Rekommendationer lämnas angående:
 Införandet av strukturerade metoder för att mäta förändring/symptombelastning
i behandlingsarbetet
 Utvecklingen av tydliga mål och uppföljningar i behandlingen
 Skapandet av kriterier/riktlinjer för familjebehandlingen
 Arbetet med så kallade ”multibehovsfamiljer”
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Forts. § 79
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-10 § 92 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Redovisningen godkänns.
_____________________
Sänt till:
Martin Göransson
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§ 80

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

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

Begäran om medel från FINSAM till RESPALDO projektet (Dnr:2010/813 700)
Minnesanteckningar från Brå-möte 2011-03-03 (Dnr:2011/1141 701)
Minnesanteckningar från Brå-möte 2011-04-07 (Dnr:2011/1701 701)
Protokollsutdrag KF 110328 § 18, Samarbetsavtal mellan socialnämnden och
omsorgsnämnden i Hässleholms kommun (Dnr:2009/874 701)
5. Protokollsutdrag KF 110328 § 19, Nytt reglemente för socialnämnden
(Dnr:2010/4568 700)
6. Protokollsutdrag KF 110328 § 21, Kompletteringsbudget 2011 (Dnr:2011/467
042)
7. Protokollsutdrag KF 110328 § 24, Målstyrningsmodell för Hässleholms kommun
8. Permutation av Hässleholms kommuns sociala stiftelse (Dnr:2011/882 046)
9. Rapport ”Gör rätt från dag ett” (Dnr:2010/4718 700)
10. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Folkparken i Bjärnum (Dnr:2011/598
702)
11. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Restaurang Petvå (Dnr:2011/1044 702)
12. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, AW Sportshorses Education Country
Club (Dnr:2011/1352 702)
13. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Hässleholm Kulturhus (Dnr:2011/1520
702)
14. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Hässleholm Kulturhus (Dnr:2011/1630
702)
15. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Folkparken i Bjärnum (Dnr:2011/1525
702)
16. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Ignaberga Medborgarhus
(Dnr:2011/1533 702)
17. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Stortorget Hässleholm (Dnr:2011/1114
702)
_____________________
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§ 81

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, 2011-03-22
Arbetsutskottets protokoll, 2011-03-29
Arbetsutskottets protokoll, 2011-04-12
Arbetsutskottets protokoll, 2011-04-26
Arbetsutskottets protokoll, 2011-05-10

_____________________
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§ 82

Socialnämndens handlingar
Ledamöterna i socialnämnden har fått möjlighet att logga in med AWA-konto på
socialförvaltningens intranät från och med maj månad 2011. Kallelse och handlingar
inför socialnämndens sammanträde den 17 maj 2011 har scannats och lagts ut på
socialförvaltningens sida. Diskussion förs kring hur upplägget ska bli bättre då vissa
sidor, som scannats inte blir tydliga. Nämndsekreteraren ska inför nästa sammanträde
den 14 juni försöka förbättra upplägget.
_____________________
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