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Diarienummer

2009-12-15
2009/4744 042

§ 150

Budgetuppföljning för Socialnämndens verksamhet per
2009-09-30 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Budgetuppföljning per 2009-09-30 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I budget 2009 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 2009-10-27 § 182 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Budgetuppföljning per 2009-09-30 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 151

Månadsuppföljning för Socialnämndens verksamhet per 200910-31 redovisas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Månadsuppföljning per 2009-10-31 godkänns.
Beskrivning av ärendet

I budget 2009 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 2009-12-08 § 199 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Månadsuppföljning per 2009-10-31 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 152

Överenskommelse mellan Barn- och utbildningsnämnden och
Socialnämnden avseende ersättning för flyktingspecifik
merkostnad för introduktion inom barnomsorg och skola
Beslut

Socialnämndens beslut:
Överenskommelsen mellan Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden avseende
ersättning för flyktingspecifik merkostnad för introduktion inom barnomsorg och skola
förutsätts gälla från 6 december 2008 i enlighet med bifogad skrivelse.
Beskrivning av ärendet

Då kostnaderna för barnomsorg för barn med flyktingstatus har ökat markant de senaste
två åren har en beräkning på individnivå gjorts för att se om schablonersättningen för
barn räckte till att betala hela barnomsorgsplatser 2007. Beräkningarna visar att
schablonersättningen inte täckte kostnaderna för barnomsorgsplatser när barnets
försörjning betalats vilket medförde att det uppstod en skuld uppgående till 1 371 tkr
2007.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-11-10 § 185 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Barn- och utbildningsnämnden erhåller barnschablon för nya inflyttade barn med
flyktingstatus från 2008-12-06. Den motsvarar 20% av den schablonersättning som
Socialnämnden erhåller för barn under 18 år.
Schablonersättningen som tillfaller Socialnämnden fördelas under två års tid (9 kvartal)
och utbetalningarna sker var tredje månad. Därmed föreslås att den beräknande
barnschablonen till Barn- och utbildningsnämnden hanteras på liknande sätt.
Sekundärinflyttade barn erhåller en mindre schablonersättning beroende på
inflyttningsperiod.
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Forts. § 152
Den fastställda barnschablonen, motsvarande 20%, baseras på socialförvaltningens
beräkningar huruvida återstående flyktingbidrag efter barnets försörjningskostnader
täcker nettokostnaden för barnomsorg för barn med flyktingstatus 2007. Utifrån denna
princip kommer nya schablonberäkningar avseende flyktingförklarade barn från 2008
och framåt att utföras kontinuerligt. Eventuell förändring av schablonens procentsats
meddelas Barn- och utbildningsförvaltningen snarast.

_____________________
Sänt till:
Ivan Vasic
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§ 153

Rutin för inlämnande av ärende till Socialnämndens
arbetsutskott och Socialnämnden och rutiner för extra
sammanträden
Beslut

Socialnämndens beslut:
Rutinerna godkänns.
Beskrivning av ärendet

För att kunna upprätthålla en god intern kontroll och att de system som används i
verksamheten fungerar tillförlitligt är det av vikt att det finns dokumenterade rutiner.
Rutinerna för inlämning av handlingar/ärenden till sammanträden har inte tidigare varit
föremål för godkännande av SN. Rutiner för extra sammanträden har antagits av
Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-15 § 94.
Med anledning av ovanstående har rutiner för inlämning av handlingar setts över och
förtydligats samt sammanförts med rutinerna för extra ärenden till ett dokument.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-11-10 § 186 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Rutinerna godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 154

Vägledande rekommendationer för arbetet med barn och
ungdomar i behov av särskilt stöd
Beslut

Socialnämndens beslut:
Inom socialnämndens ansvarsområde ska de vägledande rekommendationerna för
arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd som framarbetade av
kommunförbundet och SKL följas.
Beskrivning av ärendet

Region Skåne och kommunförbundet har arbetat fram vägledande rekommendationer
daterade 20080912, för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. De är
på en övergripande nivå och ska sedan kompletteras med avtal mellan regionen och
kommunen.
Förslag till avtal är under framarbetande och det är viktigt att socialnämnden ställer sig
bakom de rekommendationer som redan framarbetats. Rekommendationerna är antagna
i barn och utbildningsnämnden och kommer att tas upp även i omsorgsnämnden.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-11-24 § 191 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Inom socialnämndens ansvarsområde ska de vägledande rekommendationerna för
arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd som framarbetade av
kommunförbundet och SKL följas.

_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§ 155

Uppdrag att i ett första steg utreda möjligheterna och
konsekvenserna av att erbjuda Migrationsverket
boendeplatser i Hässleholms kommun för ensamkommande
barn och ungdomar
Beslut

Socialnämndens beslut:
Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna av ekonomiska och övriga
konsekvenser att inrätta ett Hem för Vård eller Boende (HVB) för att teckna avtal med
Migrationsverket om boendeplatser för ensamkommande barn.
Nämnden får en redovisning före den 31 januari 2010.
Yrkanden

Sven-Erik Andersson (c) yrkar: Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda
möjligheterna av ekonomiska och övriga konsekvenser att inrätta ett Hem för Vård eller
Boende (HVB) för att teckna avtal med Migrationsverket om boendeplatser för
ensamkommande barn.
Nämnden får en redovisning före den 31 januari 2010.
Proposition

Ordföranden ställer proposition dels på Sven-Erik Anderssons (c) yrkande och dels på
arbetsutskottets förslag och finner Sven-Erik Anderssons (c) yrkande bifallet.
Beskrivning av ärendet

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande föräldrar eller
annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl. Deras levnadsöden och
bakgrund varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt
situation. Det är därför ett viktigt gemensamt ansvar för de berörda myndigheterna och
kommunerna att mottagandet och placeringarna av barnen/ungdomarna blir på bästa
sätt.
Från den 1 juli 2006 gäller en ny lag som syftar till att förbättra mottagandet av
ensamkommande barn och ungdomar. I korthet innebär den att boendet för
ensamkommande barn och ungdomar skall tillhandahållas av kommuner. Motivet till
detta är att den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs för att möta barn i utsatta
situationer finns inom kommunernas socialtjänst.
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Forts. § 155
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-11-24 § 194 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att
inrätta ett Hem för Vård eller Boende (HVB) för att teckna avtal med Migrationsverket
om boendeplatser för ensamkommande barn.
Nämnden får en redovisning före den 31 januari 2010.

_____________________
Sänt till:
Robin Gustavsson
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§ 156

Revidering av rutiner och riktlinjer för vuxenenheten samt
revidering av delegationsordning

Beslut

Socialnämndens beslut:
Förändrade rutiner och riktlinjer för vuxenenheten antas.
Delegationsordningen för vuxenenheten där punkterna under 4:10 rörande
förmedlingsmedel tas bort från vuxenenheten revideras.
Beskrivning av ärendet

En årlig revidering av rutiner och riktlinjer bör göras för att hålla dokumentet levande och
aktuellt.
I revideringen för 2009 har förändringar bland annat gjorts avseende:
o Förtydligande i ansvar vid handläggning av LVM
o Klargörande om akthantering, med utskrift av journaler
o Införande av begreppet genomförandeplan i enlighet med
Socialstyrelsens ”dokumentation och handläggning”
o Bistånd avseende jourlägenhet
o Förmedlingsmedel har tagits bort som en insats från vuxenenheten och
klienten hänvisas istället till ekonomiskt bistånd, delegationsordningen
ändras i enlighet med detta
Övriga ändringar är förtydligande av mer allmän karaktär.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-08 § 196 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Förändrade rutiner och riktlinjer för vuxenenheten antas.
Delegationsordningen för vuxenenheten där punkterna under 4:10 rörande
förmedlingsmedel tas bort från vuxenenheten revideras.

_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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§ 157

Slutrapport av Familjefridsprojektet och Kvinnohusprojektet
till Länsstyrelsen i Skåne län avseende utvecklingsmedel till
kvinnojoursverksamheter 2007-2008
Beslut

Socialnämndens beslut:
Slutrapport översänds till Länsstyrelsen i Skåne län.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen i Hässleholm beviljades i december 2007 1 908 000 kr till
kommunalt kvinnofridsarbete samt 796 000 kr till Frida kvinnojour.
Måluppfyllelse, beskrivning av verksamheten samt ekonomisk redovisning skall
redovisas till Länsstyrelsen efter projektets slut 091130. En slutrapport avser det
kommunala kvinnofridsarbetet ”Familjefridsprojektet” där skyddat boende för kvinnor
med missbruk, familjeterapeuterna i Familjefridsteamet samt familjefridssamordnaren
ingår samt en slutrapport avseende ”Kvinnohusprojektet” på Frida kvinnojour och
ombyggnad till skyddat boende, anställning av husmor och inköp av dator.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-08 § 197 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Slutrapport översänds till Länsstyrelsen i Skåne län.

_____________________
Sänt till:
Helén Elmqvist
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§ 158

Förlängning av personal på flyktinggruppen ekonomiskt
bistånd från 2010-01-01—2010-12-31
Beslut

Socialnämndens beslut:
Besluta att en förlängning av nuvarande organisation från 2010-01-01 till 2010-12-31 sker.
Nuvarande organisation under perioden 2010-01-01 till 2010-12-31 fastställs.
Medel till extra tjänster som ej täcks av medel för grundorganisationen tillskjuts ur extra
ordinära ersättningar och stimulansbidrag.
Beskrivning av ärendet

Flyktinggruppen har under 2008/2009 utökats med tillfälliga tjänster, dessa är 1
gruppchef, 2 introduktionssekreterare, 2 försörjningsstödshandläggare och en assistent
på gruppen, med den praktiska handläggningen Tillkommer också en SO-lärare, som
har sin arbetsplats på SFI-undervisningen och en barnhandläggare, som finansieras via
flyktingmedel. Förvaltningen sökte under 2008/2009 särskilda medel för
handläggningen bland annat gruppchef, assistent och bostadshandläggare.
Förvaltningen erhöll 1 miljon kr i extra medel till denna handläggning, förvaltningen
har även sökt medel för 2010 och erhållit preliminärt besked om att erhålla 818 000 kr.
De utpekade områdena, från Länsstyrelsen, är då boendestödjare och flyktingvärd.
Detta innebär att vi endast får tillskott till dessa tjänster och inte som förut även till SOlärare, gruppchef, bostadsanskaffare och assistent.
För närvarande arbetar 1 gruppchef (100%), 2 socialsekreterare med ekonomiskt
bistånd, 1 socialsekreterare har en mottagningsfunktion och 2 socialsekreterare arbetar
med introduktionsersättning. Förutom detta finns grundorganisationen bestående av 1
samordnare (för närvarande 50%), 1 assistent (100%) tillförd från ungdomsteamet, 1
assistent (för närvarande 25%) överförd till AVA-projektet.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-08 § 198 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
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Forts. § 158
Besluta att en förlängning av nuvarande organisation från 2010-01-01 till 2010-12-31
sker.
Nuvarande organisation under perioden 2010-01-01 till 2010-12-31 fastställs.
Medel till extra tjänster som ej täcks av medel för grundorganisationen tillskjuts ur
extra ordinära ersättningar och stimulansbidrag.

_____________________
Sänt till:
Peter Hansson
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§ 159

Sammanträdesplan 2010
Beslut

Socialnämndens beslut:
Sammanträdesplan för år 2010 antas.
Beskrivning av ärendet

Nya sammanträdesdagar måste fastställas varje år.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-08 § 200 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Sammanträdesplan för år 2010 antas.

_____________________
Sänt till:
Angela Samarzija
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§ 160

Rapport till kommunfullmäktige för period 090701-090930
över icke verkställda gynnande beslut (6 kap 6 h § SoL)
Beslut

Socialnämndens beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 090701-090930 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 period 090701-090930 finns inget att rapportera.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-08 § 201 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Rapport till kommunfullmäktige för period 090701-090930 godkänns.

_____________________
Sänt till:
Angela Samarzija
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§ 161

Utredning av förslag till riktlinjer för handläggning av
serveringstillstånd och folkölsförsäljning
Beslut

Socialnämndens beslut:
Skrivna rutiner och riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd och
folkölsförsäljning i Socialförvaltningens tillståndsverksamhet antas.
Beskrivning av ärendet

Utredning och förslag av tillståndsinspektör Carina Haapanen.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-08 § 202 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Skrivna rutiner och riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd och
folkölsförsäljning i Socialförvaltningens tillståndsverksamhet antas.

_____________________
Sänt till:
Carina Haapanen
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§ 162

Revidering av delegationsordningen avseende
andrahandskontrakt
Beslut

Socialnämndens beslut:
Punkten 4.8 i delegationsförteckningen kompletteras med att socialsekreterare har
delegation på att förlänga tidsbegränsade andrahandskontrakt och att enhetschef på
ekonomiskt bistånd har delegation på att besluta om att kontraktet ska upphöra i förtid.
Beskrivning av ärendet

Rutinerna för handläggning av bostadsfrågor medför att en uppdelning av beslutsnivåerna
behövs.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-08 § 203 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Punkten 4.8 i delegationsförteckningen kompletteras med att socialsekreterare har
delegation på att förlänga tidsbegränsade andrahandskontrakt och att enhetschef på
ekonomiskt bistånd har delegation på att besluta om att kontraktet ska upphöra i förtid.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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§ 163

Förslag till dokumenthanteringsplan för
tillståndsverksamheten
Beslut

Socialnämndens beslut:
Dokumenthanteringsplan för tillståndsverksamheten 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. Förslag till planer för
personaladministration och allmän administration kommer efter genomgång med
respektive enhet att läggas fram för socialnämnden i januari.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-08 § 204 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Dokumenthanteringsplan för tillståndsverksamheten godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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Diarienummer

2009-12-15
2009/5470 700

§ 164

Förslag till riktlinjer för dokumenthantering
Beslut

Socialnämndens beslut:
Riktlinjer för dokumenthantering godkänns.
Beskrivning av ärendet

Riktlinjerna är avsedda att fungera som stöd i den dagliga dokumenthanteringen inom
socialtjänsten i Hässleholms kommun för anställda och förtroendevalda.
Genom att följa regelverken säkerställs rutiner för hantering av dokument, vilket är ett
led i förvaltningens kvalitetsarbete.
Riktlinjerna innehåller regler om hantering av allmänna handlingar, sekretess,
registrering, diarieföring, förvaring, arkivering, bevarande och gallring. Hur handlingar
ska förvaras, bevaras eller gallras finns sammanställt i en dokumenthanteringsplan för
förvaltningen. Denna utgör också efter att den antagits gallringsbeslut för de handlingar
som omfattas av planen.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-08 § 205 beslutar att föreslå socialnämnden
följande beslut:
Riktlinjer för dokumenthantering godkänns.

_____________________
Sänt till:
Ulla-Brita Wallenius
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2009-12-15

§ 165

För kännedom
Beslut

Socialnämndens beslut:
Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har tagit del av följande skrivelser:
1. Information om erhållet bidrag från Länsstyrelsen/Migrationsverket för flyktingar
(Dnr:2009/3201 047)
2. Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 090928 § 108, Motion om
nolltolerans mot gatuvåld – svar
3. Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 090928 § 110, Överflyttning av
tekniska kontorets verksamhet till aktiebolag med mera
4. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 091104 § 270, Stöd till
anhörigvårdare som inte är anställda – begäran om utdelning från stiftelse
(Dnr:2009/3893 046)
5. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 091118 § 227, Begäran om
tilläggsanslag för utökade kostnader för placeringar av barn och unga och
försörjningsstöd (Dnr:2009/4193 700)
6. Grundutvärdering av Novums verksamhet (Dnr:2009/5419 700)
7. Justitieombudsmannens beslut, Anmälan mot Socialförvaltningen i Hässleholms
kommun angående långsam handläggning av en begäran om uppgifter ur allmänna
handlingar (Dnr:2009/4235 023)
8. Delegationsbeslut, Ignaberga Medborgarhus (Dnr:2009/4492 702)
9. Delegationsbeslut, Kommunfesten Hässleholm (Dnr:2009/4203 702)
10. Delegationsbeslut, Norra Station (Dnr:2009/4765 702)
11. Delegationsbeslut, Hässleholms Hantverks- och Industriförening (Dnr:2009/4930
702)
12. Socialstyrelsen, Nya rutiner för anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet
(Dnr:2009/5447 700)
13. Socialstyrelsen, Den sociala tillsynen förs över från Länsstyrelserna till
Socialstyrelsen från och med den 1 januari 2010 (Dnr:2009/5497 700)
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§ 166

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
Beslut

Socialnämndens beslut:
Protokollen godkänns.
Beskrivning av ärendet

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

Socialnämndens protokoll, 2009-10-20
Arbetsutskottets protokoll, 2009-10-27
Arbetsutskottets protokoll, 2009-11-10
Arbetsutskottets protokoll, 2009-11-24
Arbetsutskottets protokoll, 2009-12-08

_____________________
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2009/5695 751

§ 167

Prisbasbeloppet sänks 2010 vilket innebär att ersättningar till
familjehem, kontaktfamiljer samt kontaktpersoner kommer
att sänkas
Beslut

Socialnämndens beslut:
Kommunförbundets rekommendationer gällande omkostnadsersättning för familjehem
och kontaktfamiljer/kontaktpersoner samt arvode till kontaktpersoner följs även 2010,
inom förvaltningens alla enheter
Beskrivning av ärendet

Prisbasbeloppet sänks 2010 till 42 400:- från att varit 42 800:- under 2009.
Omkostnadsersättningen till våra familjehem, kontaktfamiljer/kontaktpersoner samt
arvodet till kontaktpersoner baseras på prisbasbeloppet. Det innebär att dessa kommer
att få mindre ersättning 2010.
I kommunförbundets rekommendationer (som utkom 20091211) följer man även för
2010 prisbasbeloppet. Se bilagor.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-08 § 215 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Familjehemmens omkostnadsersättning följer prisbasbeloppets ändring.

_____________________
Sänt till:
Marie Olsson Taxén
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§ 168

Flytt av Boendegruppens verksamhet från Backagården till
Qvarngården samt uppstart av nattjour i centrala Hässleholm
Beslut

Socialnämndens beslut:
Boendegruppens verksamhet flyttas från Backagården i Finja till Qvarngården i Stoby
från och med 2010-04-01.
Lågtröskelboendet Trappan avvecklas och i stället startas nattjour i centrala Hässleholm
från och med 2010-03-01 på försök under 9 månader.
Ytterligare en tjänst omfattande 98% inrättas för nattjouren till en kostnad av 382 tkr
årligen via omfördelning av budgetmedel från placeringsbudget.
Utvärdering av verksamheten sker efter 6 månader.
Beskrivning av ärendet

Vuxenenheten arbetar efter konceptet med ”hel vårdkedja på hemmaplan”. Vi har under
flera års tid utvecklat den behandling vi erbjuder och som ett led i detta förändras nu
våra boenden.
Byte av lokal för vårt drogfria boende är en förutsättning och vi har möjlighet att teckna
kontrakt på Qvarngården, en kommunalt ägd fastighet, och lämna Backagården,
privatägd med en stor hyreskostnad. För att fullgöra kommunens yttersta ansvar för
hemlösa startar vi en nattjour i centrala Hässleholm. Den totala hyreskostnaden bedöms
bli något lägre när vi inte längre har kvar Backagården men personellt behöver vi utöka
med 98% tjänsteutrymme. Vi bedömer att vi sparar in denna kostnad i ytterligare
minskade placeringar då vi kan erbjuda mer kvalitet i vårt boende.
Ärendets tidigare behandling

Socialnämndens arbetsutskott 2009-12-08 § 613 beslutar att föreslå socialnämnden följande
beslut:
Boendegruppens verksamhet flyttas från Backagården i Finja till Qvarngården i Stoby
från och med 2010-04-01.
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Forts. § 168
Lågtröskelboendet Trappan avvecklas och i stället startas nattjour i centrala Hässleholm
från och med 2010-03-01 på försök under 6 månader.
Ytterligare en tjänst omfattande 98% inrättas för nattjouren till en kostnad av 382 tkr
årligen via omfördelning av budgetmedel från placeringsbudget.

_____________________
Sänt till:
Merete Tillman
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