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§ 22
Information om ekonomi, personalärenden, sjukstatistik,
tillbud/arbetsskador, aktuell kö till boende, kvalitetsarbete och
ensamkommande barn
Ärendet
Socialchef Gunilla Abrahamsson informerar om det aktuella ekonomiska läget för
Socialförvaltningen. Då bokslutet för februari stängs idag finns ännu ingen säker
prognos.
Personalärenden
Socialchefen redogör för aktuellt personalläge.
Sjukstatistik
Sjukstatistiktalet för februari månad är 7,56 procent.
Tillbud och arbetsskador
Arbetsskador:
Avdelningen för äldreomsorg:
antal: 2
Avdelningen för stöd och omsorg: antal: 1
Avdelningen för mottagning:
antal: 3
Tillbud:
Inga tillbud registrerade.
Aktuell kö till boende
Det är 13 personer som står i kö till särskilt boende för ensamkommande barn och
ungdomar, ”Turabygget”.
Kvalitetsarbete
Inom avdelningen för stöd och omsorg pågår en utbildning inom bemötandefrågor.
Dessutom pågår en diskussion om möjlig flytt för Dagverksamhet och
Hantverksboden.
Ensamkommande barn
Socialchef Gunilla Abrahamsson informerar om aktuellt läge vid boendet.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
__________
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§ 23
Attesträtt 2013
SN2013.0129-1.040

Ärendet
Enligt fastsällt reglemente för ekonomiska transaktioner, attestreglemente, skall
socialnämnden upprätta, besluta om samt ajourhålla en förteckning över utsedda
beslutsattestanter samt ersättare.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till attestlista för 2013, se bilaga.
Förteckningen måste kontinuerligt revideras under året med hänsyn till
organisations-, och bemanningsförändringar. Bilaga SN § 23/13

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-01-03
Beslut
Socialnämnden beslutar
att utse beslutsattestanter och ersättare för år 2013 enligt bilaga samt
att till socialchefen delegera rätten att revidera förteckningen med hänsyn
till organisations-, och bemanningsförändringar under året.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

4 (26)

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

5 (26)

Sammanträdesdatum

2013-03-05

§ 24
Socialnämndens årsredovisning 2012
SN2013.0128-1.042

Ärendet
Socialförvaltningen redovisar ett underskott på 10.675 tkr för 2012. Detta fördelar
sig enligt följande:
Nämnd och ledning -149 tkr
Avdelningen för Mottagning – 5.591 tkr
Avdelningen för Äldreomsorg + 2.589 tkr
Avdelningen för Stöd och Omsorg -7.524 tkr
Bilaga SN § 24/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-26
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga årsredovisningen för 2012 med godkännande till handlingarna och
översända den till kommunstyrelsen för kännedom.
__________
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§ 25
Översyn av dokumenthanteringsplan från 2009-09-01
SN 2013.0130-1.004

Ärendet
Enligt kommunens reglemente ansvarar Socialnämnden för de handlingar
som förekommer inom verksamheten. För att kunna gallra och rensa bland
handlingar är nämnden skyldig att ha en plan för bevarande och gallring.
Förvaltningen har en dokumenthanteringsplan beslutad i socialnämnden
§111 2009-09-01. Planen gäller tills vidare men ska revideras regelbundet.
Förvaltningen har nu gått igenom planen och har inga förslag till
förändringar utan gällande plan föreslås fortsätta gälla.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-25
Beslut
Socialnämnden beslutar
att fastställa gällande dokumenthanteringsplan för Socialnämndens verksamhet att
gälla tills vidare och att planen ses över årligen och revideras vid behov.
_______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-03-05

§ 26
Socialförvaltningens handlingsplan för systematiskt
arbetsmiljöarbete 2013
SN 2013.0133-1.020

Ärendet
Handlingsplanen för systematiskt arbetsmiljöarbete för 2012 fullföljdes
mindre väl då många i ledningen i förvaltningen slutade under året och
det dröjde innan deras ersättare tillträdde. Därför föreslås att
nedanstående teman bibehålls för även för 2013:
1. Hygienrutiner / arbetskläder
2. Sekretess/Tystnadsplikt
3. Hantering av privata medel / gåvor
4. Dokumentationen / genomförandeplaner
5. Tillbud / arbetsskador & Hot och våld
6. Brandsäkerhet / Bilpolicy
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-25
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta föreslagen plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2013.
_______
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§ 27
Handlingsplan -Våld i nära relationer
SN 2013.0142-1.752

Ärendet
Socialnämnden ska enligt 5 kap 11 § andra stycket socialtjänsten, särskilt beakta att
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld av närstående kan vara i behov av stöd
och hjälp för att ändra sin situation.
Enligt 5 kap 11 § tredje stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta
att barn som bevittnat våld av eller mot närstående kan vara i behov av stöd och
hjälp.
Handlingsplanen är inrättad efter Socialstyrelsen författningssamling SOSFS
2009:22, allmänna råd om socialnämndens arbete med våldutsatta kvinnor samt barn
som bevittnar våld i nära relationer.
Bilaga SN § 27/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med
handlingsplanen.
_________
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§ 28
Verksamhetsberättelse Klippans familjerådgivning år 2012
SN 2013.0131-1.012

Ärendet
Socialförvaltningen överlämnar härmed redovisningen för 2012 avseende
familjerådgivningen i Klippans kommun.
Bilaga SN § 28/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och med godkännande lägga den till handlingarna.
_________
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§ 29
Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande
barn och unga
SN 2013.0143-1.106

Ärendet
Kommunfullmäktige i Klippans kommun fattade beslut 2011-08-30 om att medge
Socialnämnden att teckna avtal med Migrationsverket om ett utökat
mottagande av ensamkommande barn/ungdomar omfattande 8 barn/ungdomar i form
av ett ettårigt avtal och att mottagandet sker i form av gruppboende tillsammans med
Örkelljunga kommun.
Boendet som är beläget i Örkelljunga kommun, startade i mars 2012 och
verksamheten har tagit emot ensamkommade pojkar, med en fördelning av åtta för
Klippans kommun och åtta för Örkelljunga. Efter knappt ett år är den första av dessa
nu på väg att flytta till en utslussningslägenhet vilket är framgångsrikt för
verksamheten . Avtalet med Migrationsverket upphörde att gälla 2012-11-30 och
såväl Klippans kommun som Örkelljunga kommun har blivit uppvaktade av
Länsstyrelsen och Migrationsverket för att teckna nytt avtal om att ta emot
ensamkommande barn och unga då man ser ett fortsatt högt antal som anländer till
Sverige. Förvaltningen har fått information från Länsstyrelsen om att det troligen
kommer en tvingande lagstiftning från den 1 juli 2013 för mottagande av barn.
Denna gör att nya överenskommelser om visst-antal-barn måste ha skett fullt ut
innan den 1 juli i år och kommer i så fall därefter att gälla under 12 månader (dvs
kommunen får ett helt årsbelopp) men själva mottagandet måste ha fullgjorts innan 1
juli innevarande år.
Föreligger förvaltningens förslag till socialnämnden:
att föreslå kommunfullmäktige att socialnämnden medges teckna avtal med
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn/ungdomar omfattande
högst 8 barn/ungdomar före 2013-07-01 och att mottagandet sker i form av
gruppboende tillsammans med Örkelljunga kommun samt
att föreslå kommunfullmäktige att socialnämnden efter 2013-07-01 medges att
fortlöpande teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande
barn/ungdomar i den omfattning nämnden anser lämpligt, dock högst 10 platser/år,
med hänsyn till möjligheterna att skapa en bra integrationsmiljö i Klippans kommun.
Formen för mottagandet kan ske inom gruppboende alternativt familjehem.
Ordförande Hans-Bertil Sinclair (m) yrkar att socialnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Jan Rosenqvist (sd) yrkar att socialnämnden avslår förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden har bifallit
hans yrkande.
Signatur justerare
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§ 29 (forts)
Omröstning begärs och socialnämnden fastställer följande voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Jan Rosenqvists yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 1 nej-röst.
Ja-röster ges av: Jacob von Post (m), Ellinor Varady (m), Peter Kromnow (kd),
Janeth Nilsson Norén (c), Boris Svensson (s), Gunilla Svensson (s), Mats
Waldemarsson (s) och Hans-Bertil Sinclair (m).
Nej-röst ges av: Jan Rosenqvist (sd).
Jan Rosenqvist reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad reservation,
bilaga 1.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-26
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att socialnämnden medges teckna avtal med
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn/ungdomar omfattande
högst 8 barn/ungdomar före 2013-07-01 och att mottagandet sker i form av
gruppboende tillsammans med Örkelljunga kommun
att föreslå kommunfullmäktige att socialnämnden efter 2013-07-01 medges att
fortlöpande teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av
ensamkommande barn/ungdomar i den omfattning nämnden anser lämpligt, dock
högst 10 platser/år, med hänsyn till möjligheterna att skapa en bra
integrationsmiljö i Klippans kommun. Formen för mottagandet kan ske inom
gruppboende alternativt familjehem.
________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-03-05

§ 30
Redovisning av Resursteamets verksamhetsår 2012
SN 2013.134-1.042

Ärendet
Socialförvaltningen överlämnar härmed redovisningen för år 2012.
Bilaga SN § 30/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-25
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
________
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§ 31
Redovisning av verksamheten vid Barnahus 2012
SN 2013.0135-1.042

Ärendet
Socialförvaltningen överlämnar härmed redovisning av verksamheten inom Barnahus
i Helsingborg för år 2012.
Socialförvaltningens erfarenhet är att den samordnade resursen – med kompetens
från flera professioner – inom Barnahus är mycket värdefull för ett bra kvalitativt
arbete med utsatta barn och deras föräldrar.
Bilaga SN § 31/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-21
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
________
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§ 32
Förslag till förlängning av pågående projekt med Familjens Hus i
Klippan
SN 2012.0103-6.633

Ärendet
Bakgrund
Socialnämnden beslutade 2012-02-07 att Socialförvaltningen tillsammans med Barnoch utbildningsförvaltningen, Vårdcentralen i Klippan samt Capio City kliniken på
försök under 1-års tid skulle driva en familjecentrals liknade verksamhet fr.o.m.
2012-05-01. Utvärdering av försöksverksamheten skall göras före 2013-04-31.
Enligt överenskommelsen mellan nämnderna beslutade Barn- och
utbildningsnämnden 2012-01-30 parallellt att godkänna projektet samt att skolchefen
fick i uppdrag att teckna avtal med Region Skåne.
Vid styrgruppens möte 2012-11-29 beslutades att föreslå respektive huvudman att
förlänga försöksperioden till 2013-08-31 i syfte att få längre erfarenhet av
verksamheten och att bättre kunna utvärdera den samma.
Förslag
Förvaltningarna föreslår mot bakgrund av beslut i styrgruppen , samt noterande av
positiva erfarenheter från verksamheten, att projekttiden förlängs till 2013-08-31.
Syftet med förlängningen är att få fram en utvärdering som skall ligga till grund för
beslut om projektet skall övergå till reguljär form eller ej.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att förlänga pågående projekt med Familjens hus i Klippan till 2013-08-31.
_______
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§ 33
Revidering av riktlinjer och tillämpningsanvisningar för
avgifter/ersättning inom äldreomsorg och stöd och omsorg i
Klippans kommun
SN 2013.0136.043

Ärendet
Efter genomgång av riktlinjen har ändringar gjorts. Föreligger förslag till beslut:
att anta de ändringarna som har gjorts i riktlinjer och tillämpningsanvisningarna för
avgifter/ersättning inom äldreomsorg och stöd och omsorg i Klippans kommun.
Bilaga SN § 33/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare handläggning.
_________
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§ 34
Yttrande angående motion om hemlöshet
SN 2012.0666-2.750

Ärendet
I en motion 2012-10-23 till Kommunfullmäktige föreslås
•

Att ge i uppdrag till Socialnämnden att genast kartlägga de hemlösa i
Klippans kommun

•

Att ge i uppdrag till Socialnämnden att utreda de hemlösas behov i
kommunen

Bilaga SN § 34/13
I denna fråga är det praxis att skilja mellan dels hemlöshet för de som saknar
bostad och dels hemlöshet för de som saknar ”tak över huvudet”. När det gäller den
sistnämnda kategorin har det under åren av och till funnits någon person som skulle
kunna definieras till den kategorin, såvitt är känt inom socialtjänsten. Om det skulle
inträffa en sådan situation löser vanligen den enskilde sitt boende genom anhöriga,
hos bekanta/kompisar eller på annat sätt. Socialtjänsten kan då och då behöva
hjälpa till med boende på vandrarhem eller hotell(barnfamiljer) om det inte finns
andra möjligheter i avvaktan på en permanent boende.
Socialtjänsten har ett bra samarbete med bostadsbolagen och har regelbundna
möten för att förebygga bostadsproblematik. Det finns situationer då
socialnämnden kan nödgas bevilja ett tidsbegränsat förstahandskontrakt om
vederbörande haft betalningssvårigheter eller har andra omfattande skäl till att inte
direkt kunna teckna ett eget kontrakt. Denna biståndsform har ökat senaste åren.
”Bostad Först” är en modell framtagen i USA för att åstadkomma boendelösningar
för människor som lever i hemlöshet och som börjat praktiseras i Sverige. Modellen
utgår från grundtanken att en egen bostad är en nödvändig förutsättning för att
kunna rehabiliteras som exempelvis missbrukare eller för personer med s k
dubbeldiagnoser. Den enskilde erbjuds socialt och annat stöd från exempelvis
Region Skånes lokala resurser, i den egna bostaden.
Modellen har varit framgångsrik i USA. Modellen har även rönt framgång i andra
nordiska länder där man nu praktiserar Bostad Först. Ett näraliggande exempel med
betydligt svårare social problematik än Klippan, är Helsingborgs stad.
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§ 34 (forts)
Företrädare för socialförvaltningen har nyligen gjort ett studiebesök i Helsingborg.
Avsikten är att utveckla det samordnade sociala stödet –ofta i samverkan med
Regionens verksamheter- med ledning från kommuner som redan prövat ”Bostad
först”.
Vad är det som talar för att modellen blir framgångsrik lokalt?
Modellen måste anpassas till lokala förhållanden och välfärdssystemet för att
fungera. Därför har exempelvis Stockholms Stadsmission tillsammans med
Stockholms Stad ett pågående försök i Stockholm. Erfarenheten är att Bostad Först
fungerar.
Vad är fördelarna med Bostad Först?
Utvärderingar visar att fördelarna är flera. En är större chans till framgångsrik
rehabilitering genom att man kan koncentrera resurser på de som har stora behov.
Förutsättningar med modellen är att skräddarsydda resurser ställs till förfogande i
samband med att den enskilde personen får ett lägenhetskontrakt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige föreslå att avslå motionen då socialtjänsten i Klippan
redan bedriver ett aktivt arbete för att förebygga och åtgärda hemlöshet.
_______
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§ 35
Kostnadsförslag för trygghetslarm inom Klippans kommun
SN2013.0137-1.173

Ärendet
Avgiften för våra trygghetslarm inom Klippans Kommun, har under flera år legat på
en kostnad av 150 kronor i månaden för den enskilde. Denna avgift behöver ses över
då tekniken för trygghetslarm förändrats och lösningarna för att kunna skapa trygghet
har blivit dyrare.
Bilaga SN § 35/13
Förslag till åtgärder: Efter en omvärldsanalys har vi kommit fram till följande
avgiftshöjningar.
•
•
•
•

Vanliga analoga/digitalt trygghetslarm
IP/Bredbands trygghetslarm
GSM trygghetslarm inkl abonnemang
Byte från analogt/digitalt till GSM trygghetslarm
(Engångskostnad)

200:200:300:425:-

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-25
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att fatta beslut om ökade avgiftsuttag i enlighet med
förvaltningens förslag.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-03-05

§ 36
Uppsökande verksamhet 2012
SN 2013.0138-1.042

Ärendet
Socialförvaltningen överlämnar härmed redovisningen för 2012 avseende
Uppsökande verksamhet.
Bilaga SN § 36/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-26
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
_________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

19 (26)

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

20 (26)

Sammanträdesdatum

2013-03-05

§ 37
Redovisning av Personligt ombuds verksamhet 2012 i Klippans
kommun
SN 2013.0139-1.042

Ärendet
Socialförvaltningen överlämnar härmed årsredovisningen för 2012 avseende
personligt ombud i Klippans kommun.
Bilaga SN § 37/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.
________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

21 (26)

Sammanträdesdatum

2013-03-05

§ 38
Integrerad verksamhet för unga med riskbruk/missbruk/beroendeMaria Skåne Nordväst
SN 2013.0140-1.106

Ärendet
Socialförvaltningen föreslår att Klippans kommun tecknar avtal om deltagande i
integrerad verksamhet för unga med riskbruk/missbruk-Maria Skåne Nordväst.
Bilaga SN § 38/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-20
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ge Socialförvaltningen i uppdrag att teckna avtal om att delta i Maria Skåne
Nordväst under förutsättning att Helsingborg, Örkeljunga, Åstorp och Ängelholm
fattar liknande beslut.
_______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

22 (26)

Sammanträdesdatum

2013-03-05

§ 39
Patientsäkerhetsberättelse 2012
SN 2013.0141-2.042

Ärendet
Utifrån patientsäkerhetsslagen är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete.
För att uppfylla kraven i lagen är vårdgivaren skyldig att upprätta en
patientsäkerhetsberättelse.
Bilaga SN § 39/13
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-26
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga Patientsäkerhetsberättelsen för 2012 med godkännande till handlingarna.
________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

23 (26)

Sammanträdesdatum

2013-03-05

§ 40
Informationsärenden
Ärendet
Förvaltningsrätten i Malmö
Högsta Förvaltningsdomstolens beslut målnr 305-13 avseende placering enligt lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga; fråga om prövningstillstånd. Beslut:
Prövningstillstånd meddelas ej. Kammarrättens avgörande står därmed fast.
Högsta Förvaltningsdomstolens beslut målnr 294-13 avseende placering enligt lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga; fråga om prövningstillstånd. Beslut:
Prövningstillstånd meddelas ej. Kammarrättens avgörande står därmed fast.
Socialstyrelsen
Beslut avseende tillsyn jml Sol efter klagomål på utredning för vårdnad och
umgänge. Dnr 2013.0123-1.752
Beslut avseende särskild avgift enligt 16 kap 6a § SoL. Dnr 2013.0115-1.771
Folder om rapporten avseende Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med
demenssjukdom eller sköra äldre-en systematisk översikt. Dnr 2013.0114-1.774
Information om rapport ”Ställa krav på kvalitet och följa upp”, en vägledning för
upphandling av vård och omsorg för äldre. Dnr 2013.0085-1.700
Klippans kommun
Kommunfullmäktige
Protokoll 2013-01-29 ”Miljöprogram för Klippans kommun 2020”. Dnr 2013.01071.403
Kommunalförbundet
Medelpunkten
Protokoll 2012-12-17 dnr 2013.0004-2.106
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

24 (26)

Sammanträdesdatum

2013-03-05

§ 41
Kurser och konferenser
Ärendet
Kammarkollegiet
Inbjudan till kostnadsfri utbildning om upphandligsstöd den 8 mars 2013,
VoB
Konferens om ”Hur möter vi ensamkommande barnen och ungdomarna” den 9 april
2013 i Lund
SOFI
Integrationsarbete under förändring den 11 april 2013 Norrköping
Kommunförbundet Skåne
Välkommen till PRIO dialog den 22 mars 2013 i Malmö
Politiker beslutar och tjänstemän verkställer den 18 april 2013 i Sturup
Kommunal näringsverksamhet och upphandling från egna bolag den 17 april i Åhus
Temadag om försörjningsstöd och arbete för långtidsarbetslösa, unga vuxna och
nyanlända den 12 april 2013 i Sturup
Socialstyrelsen
Socialstyrelsens äldrekonferens den 10-11 april 2013 i Stockholm
Södra Småland
Kan vårdskandaler stoppas genom bättre upphandling och avtal? Den 13 mar 2013 i
Halmstad
Beslut
Socialnämnden beslutar

att ge ordförande Hans-Bertil Sinclair (m) medgivande till att delta i
Socialstyrelsens äldrekonferens – ”Att få vara människa hela livet”, den
10-11 april 2013 i Stockholm,
att ge Janeth Nilsson Norén (c) Peter Kromnow (kd) och Gunilla Svensson (s)
medgivande till att delta i konferens om ”Hur möter vi ensamkommande barnen och
ungdomarna” den 9 april 2013 i Lund.
_________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden

Sida

25 (26)

Sammanträdesdatum

2013-03-05

§ 42
Redovisning av genomgångna konferenser
Ärendet
Deltagarna vid konferensen Stärkt stöd och skydd för barn och unga –ny lagstiftning
från årsskiftet från den 8 feb 2013 i Tyringe ger en kort rapport från konferensen.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
_______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2013-03-05

§ 43
Delegationsärenden
Ärendet
Sociala utskottet
SU 2013-02-07 §§ 13-16
SU 2013-02-13 § 17
SU 2013-02-21 §§ 18-27
Avdelningen för stöd och omsorg
Delegationsrapport 2012-03-01—2012-03-31
2012-06-01—2012-06-30
2012-11-01—2012-11-30
2012-12-01—2012-12-31
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
________

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

26 (26)

