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§ 117

Kvalificerad familjehemsvård
Beslut

Socialnämndens beslut:
Inte gå vidare med utvecklingen av den beskrivna kvalificerade familjehemsvården i
nuläget.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har haft i uppdrag att leta kvalificerat familjehem samt komma med
förslag på modell för att vårda ungdomar med svår problematik i familjehem.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-10-12 § 141 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Inte gå vidare med utvecklingen av den beskrivna kvalificerade familjehemsvården i
nuläget.
_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§ 118

Förslag till dokumenthanteringsplan för vuxenenheten
Beslut

Socialnämndens beslut:
Dokumenthanteringsplaner för vuxenenheten 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 2010-09-28 § 137 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Dokumenthanteringsplaner för vuxenenheten godkänns.
_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius

Justering

RG

SB

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

5 (14)

Diarienummer

2010-10-19
2010/3941 700

§ 119

Förslag till ”Krishantering, rutiner för första hjälpen och
krisstöd” för socialförvaltningen
Beslut

Socialnämndens beslut:
”Krishantering, rutiner för första hjälpen och krisstöd för socialförvaltningen” antas.
Beskrivning av ärendet

Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Första hjälpen och krisstöd”, AFS 1999:7, anger att det
på varje arbetsställe ska finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och
krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda
risker. Arbetstagarna ska känna till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på
arbetsstället. Hässleholms kommuns rutiner för första hjälpen och krisstöd anger också
att det på varje arbetsplats ska finnas den beredskap som behövs för att klara av första
hjälpen och inom varje förvaltning ska finnas beredskap för uppkomna krissituationer.
Som komplement till kommunens rutiner har socialförvaltningen tagit fram interna
rutiner för första hjälpen och krisstöd utifrån socialförvaltningens organisation och
behov. Rutinerna kommer att ingå som eget avsnitt i samordnade rutiner inom ramen
för SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete).
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-09-28 § 138 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
”Krishantering, rutiner för första hjälpen och krisstöd för socialförvaltningen” antas.
_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 120

Revidering av socialförvaltningens delegations- och
verkställighetsförteckning
Beslut

Socialnämndens beslut:
Den föreslagna revideringen av delegations- och verkställighetsförteckningen
godkänns och den gäller från och med 2010-11-01.
Bestämmelserna om uppvaktningar, bjudning och minnesgåva i
verkställighetsförteckningen avsnitt 2.21 ska gälla från och med 2011-01-01.
Beskrivning av ärendet

Förändring av lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer, handlings- och kvalitetsplaner med
mera medför att revidering av förteckningarna måste äga rum regelbundet.
Med anledning av att förändringar enligt ovan har ägt rum föreslås nu en revidering.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-10-12 § 146 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Den föreslagna revideringen av delegations- och verkställighetsförteckningen
godkänns och den gäller från och med 2010-11-01.
Bestämmelserna om uppvaktningar, bjudning och minnesgåva i
verkställighetsförteckningen avsnitt 2.21 ska gälla från och med 2011-01-01.
_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 121

Delårsrapport för Socialnämndens verksamhet per 2010-0831 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Delårsrapport per 2010-08-31 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.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-09-28 § 139 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Delårsrapport per 2010-08-31 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 122

Uppföljning av resultatmål och handläggningstider per 201006-30
Beslut

Socialnämndens beslut:
Uppföljningen av resultatmål och handläggningstider per 2010-06-30 godkänns.
Beskrivning av ärendet

Uppföljning av resultatmål och handläggningstider redovisas varje halvår.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-10-12 § 143 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Uppföljningen av resultatmål och handläggningstider per 2010-06-30 godkänns.
_____________________
Sänt till:
Eva-Lis Ekström
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§ 123

Begäran om tilläggsanslag 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
Tilläggsanslag begärs av kommunfullmäktige för utökade kostnader för
försörjningsstöd och placering av barn och unga med 7 150 tkr för 2010.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har haft stora kostnadsökningar för försörjningsstöd och placeringar av
barn och unga under sista kvartalet 2008, 2009 och 2010. Socialnämndens budget
utökades 2010 med 11 mkr i tillfälligt konjunkturstöd. Den faktiska ökningen jämfört
med 2009 års budget var dock 9,3 mkr då kommunfullmäktige även beslutade om en
budgetneddragning med 1 695 tkr 2009. Nämndens prognostiserade underskott
beräknades 2010-08-31 till totalt 7 150 tkr. De förslag till besparingar som
socialnämnden beslutade 2009 har verkställts och har börjat ge effekt men motsvarar
inte de kostnadsökningar som nämnden haft avseende försörjningsstöd och placeringar
barn och unga.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-10-12 § 147 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Tilläggsanslag begärs av kommunfullmäktige för utökade kostnader för
försörjningsstöd och placering av barn och unga med 7 150 tkr för 2010.
_____________________
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Bodil Sundlöf
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§ 124

Ansökan om kommunalt föreningsbidrag för 2010 från
Adoptionscentrum Skåne
Beslut

Socialnämndens beslut:
Bidrag med 3 000 kronor beviljas för verksamhetsåret 2010.
Beskrivning av ärendet

Adoptionscentrum Skåne ansöker om föreningsbidrag med 3 000 kronor för
verksamhetsåret 2010. AC Skåne beviljades bidrag med 2 600 kronor för
verksamhetsåret 2009.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-09-28 § 136 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Bidrag med 3 000 kronor beviljas för verksamhetsåret 2010.
_____________________
Sänt till:
Adoptionscentrum Skåne
Lisskulla Söderström
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§ 125

Revidering av avtalstext i samarbetsavtalet mellan
socialförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad och
kompetens
Beslut

Socialnämndens beslut:
Revideringen av avtalstexten i samarbetsavtalet mellan socialförvaltningen och
förvaltningen för arbetsmarknad och kompetens godkänns såsom beslutad av KSAU.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad och kompetens har arbetat
fram ett samarbetsavtal som beslutades av socialnämnden 2010-05-18. Syfte med
avtalet är att säkerställa kvalitén på samverkan förvaltningarna emellan. Ansvariga för
förslaget är förvaltningscheferna för AK-förvaltningen och socialförvaltningen,
enhetscheferna för arbetsmarkandsenheten (AME) och enheten för ekonomiskt bistånd
samt utredare på socialförvaltningen.
Vid behandling av samverkansavtalet beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott
(2010-05-25 § 116) att man önskade två tillägg till avtalet, nämligen att väsentliga
förändringar till avtalet ska beslutas av kommunstyrelsen och av socialnämnden samt
att avtalet ska gälla tillsvidare.
Dessa förändringar förs in i avtalet genom att göra ett tillägg till avtalets § 17 och
genom att lägga till § 18 avseende avtalets giltighet.
§ 17 Revidering av avtalet
Väsentliga förändringar ska beslutas av kommunstyrelsen och socialnämnden.
Uppföljning och eventuell revidering av detta avtal ska göras av samverkansgruppen
senast 2010-12-31.
§ 18 Avtalets giltighet
Avtalet ska gälla tillsvidare.
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Forts. § 125
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2010-10-12 § 142 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Revideringen av avtalstexten i samarbetsavtalet mellan socialförvaltningen och
förvaltningen för arbetsmarknad och kompetens godkänns såsom beslutad av KSAU.
_____________________
Sänt till:
Martin Göransson
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§ 126

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av följande delegationsbeslut/skrivelser:
1. Delegationsbeslut, Yttrande avseende överklagat beslut Hässleholms Bar & Biljard
AB (Dnr:2010/2803 702)
2. Utredning avseende misstanke om att grund för återkallande av serveringstillstånd
föreligger på Q-bar, Hässleholms Bar & Biljard (Dnr:2010/2803 702)
3. Protokollsutdrag KF § 59 2010-08-30, Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda – ändring
4. Informationsbrev Länsstyrelsen i Skåne län, Om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande (Dnr:2010/3931 700)
5. Sveriges Kommuner och Landsting, Ny ersättning för flyktingmottagandet
6. Svensk författningssamling, Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar
_____________________
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§ 127

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande protokoll:
1. Socialnämndens protokoll, 2010-09-21
2. Arbetsutskottets protokoll, 2010-09-28
3. Arbetsutskottets protokoll, 2010-10-12
_____________________
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