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§§ 33-40 
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Ordförande 
Robin Gustavsson (KD) 
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Hässl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Datum när anslaget 2022-05-19 
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Datum då anslaget 2022-06-09 
tidigast får tas ner 
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Underskrift Ell:;~!:>< ~ · ............ . 
Datum då anslaget 
togs ner 2022-06-16 

Signatur 

Socialnämnden 

Justering J{ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Anmälan av delegationsbeslut § 33 

Övriga anmälningar § 34 

Nattjourens verksamhet § 35 

Ansökan om bidrag från Bris syd 2023 § 36 

Rapport enl 16 kap 6 § Sol, ej verkställda beslut, kvartal 1-2022 § 37 

Helårsprognos socialnämnden per april 2022 § 38 

Omorganisation Socialförvaltningen - Från tre verksamhetsområden § 39 
till två 

övriga frågor § 40 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 33 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/275-1 
Socialförvaltningen - Ordförandebeslut, Förrättningsersättning för visning SF 
lokaler 

SF 2022/285-1 
Socialförvaltningen - Tillsynsavgifter Hässleholm 2022 

SF 2022/303-2 
Socialförvaltningen - F örvaltningschefs beslut, Omdisponering budget 

SF 2022/274-1 
Socialförvaltningen - Förvaltningschefsbeslut, Heltidstjänst som kommunikatör 

Protokoll 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-04-26 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-05-10 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 34 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/209-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-03-28 § 43 
avseende ärendet "Lokalbehov för Familjens hus" 

SF 2022/206-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2022-03-30 § 54 
avseende ärendet "Månadsuppföljning per den 28 februari 2022" 

SF 2022/205-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2022-03-30 § 56 
avseende ärendet "Internkontroll 2021 - Granskningsrapporter" 

SF 2022/207-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2022-03-30 § 60 
avseende ärendet "Revidering av delegeringsregler för kommunstyrelsen" 

SF 2022/122-7 
Omsorgsförvaltningen - Protokollsutdrag från Omsorgsnämnden 2022-03-29 § 28 
avseende ärendet "Svar på motion angående att få fler i arbete eller sysselsättning av 
dem som har psykisk ohälsa" 

SF 2022/287-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-04-25 § 48 
avseende ärendet "Årsredovisning 2021" 

SF 2022/288-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-04-25 § 49 
avseende ärendet "Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2021 
samt revisorernas revisionsberättelse" 

SF 2022/289-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-04-25 § 50 
avseende ärendet "Kommunens organisation avseende hanteringen av ärenden 
rörande den nya visselblåsarlagen" 

Socialnämnden 

Justering J[ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SF 2022/267-1 

SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Socialförvaltningen - Minnesanteckningar från anhörigrådet 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

H .. ssl ho ms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 35 

Nattjourens verksamhet 
Dnr: SF 2022/253 

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna planering för Nattjourens verksamhet samt 
Magnus Åkeborn (V) förslag om uppföljning i Socialnämnden i december. 

Yrkande 
Magnus Åkeborn (V) yrkar på uppföljning i Socialnämnden i december. 

Beskrivning av ärendet 
Skrivelsen är föranledd av att det uppkommit anledning att se över verksamheten på 
Nattjouren ur ett säkerhetsperspektiv. 

I budget för 2022 är medel avsatt för att införa dubbelbemanning på Nattjouren. En 
översyn av verksamheten har gjorts och en annan lösning föreslås. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-10, § 30, föreslå Socialnämnden 
besluta godkänna planering för Nattjourens verksamhet. 

Sänt till: 
Anders I versen 
V erksamhetschef Staben 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering J{ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 36 

Ansökan om bidrag från Bris syd 2023 
Dnr: SF 2022/97 

Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt Lena Nilsson (S) förslag om bidrag till Bris region 
Syd med 10 000 kronor avseende verksamhetsåret 2023. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) yrkar ändringsförslag att BRIS syd 2023 ska få ett 
verksamhetsbidrag på 10 000 kr. 

Sven Lundh (SD), Magnus Akeborn (V), Lena Svensson (C), Maija-Liisa Mogensen 
(M) och Joakim Karlsson (M) yrkar bifall till Lena Nilsson (S) förslag. 

Ordförande ställer frågan om Socialnämnden beslutar enligt Lena Nilsson (S) 
ändringsförslag och finner detta bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Bris region syd ansöker om bidrag om 105 000 kr från Hässleholms kommun for 
verksamhetsåret 2023. 

Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer och är en remissinstans for 
lagförslag som påverkar barn och unga. Bris arbetar för att stötta barns rättigheter 
genom att stödja barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället for barnets 
rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där barnets rättigheter 
tillgodoses. 

Bris region syd är en av organisationens fem regioner. Regionkontoret ligger i 
Malmö, Bris har ingen lokal mottagning i Hässleholm. Bris stödverksamhet riktar 
sig nationellt och alla barn under 18 år kan kostnadsfritt och anonymt höra av sig till 
Bris. Bris erbjuder stöd via telefon, mejl och chat samt har stödgrupper for barn och 
familjer i utsatta livssituationer, bland annat barn i familjehem. Bris har även en 
vuxentelefon där vuxna kan få råd och stöd kring funderingar gällande barn. 

Med anledning av att ansökan inkommer innan verksamhets berättelse för 2021 
publicerats är den bifogade verksamhetsberättelsen från 2020. 

Socialnämnden 

Justering 

~ J( 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

H .. ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Vidare arbetar Bris med mobilisering, samverkan och kunskapsspridning 
mellan olika aktörer och individer i samhället genom Bn·s nätverk, som idag samlar 
drygt 5800 medlemmar. 

Bris uppfyller socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar och 
organisationer. Att bistå till Bris verksamhet stämmer väl med socialnämndens mål 
om att säkerställa att barn och unga ges en trygg och säker uppväxt, att förebygga 
psykisk ohälsa hos barn och erbjuda hjälp så enkelt som möjligt. Bris beviljades för 
verksamhetsåret 2022 ett bidrag med 5000 kr. 
Undertecknad föreslår att Socialnämnden beviljar Bris region syd bidrag med 5000 
kr avseende verksamhetsåret 2023. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-10, § 31, föreslå Socialnämnden 
besluta bevilja Bris region Syd bidrag med 5000 kronor avseende verksamhetsåret 
2023. 

Sänt till: 
Anders !versen 
V erksamhetschef Staben 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Socialnämnden 220517 ärende 6 

Socialdemokraterna yrkar på att BRIS syd 2023 ska få ett 
verksamhetsbidrag på 10.000kr. 

Beskrivning av ärendet är att BRIS har gjort en ansökan om 
105.000kr från Hässleholms kommun för verksamhetsåret 2023. 

Bris syd är en av organisationens fem regioner. Regionkontoret ligger 
i Malmö, Bris har ingen lokal mottagning i Hässleholm. Bris 
stödverksamhet riktar sig nationellt och alla barn under 18 år kan 
kostnadsfritt och anonymt höra av sig till Bris. Bris erbjuder stöd via 
telefon, mail och chat samt har stödgrupper för barn och familjer i 
utsatta livssituationer, bland annat barn i familjehem. Bris har även 
en vuxentelefon där vuxna kan få råd och stöd kring funderingar 
gällande barn. 

Bris har varit mer belastade under covid-pandemin och också utökat 
sin dygnet runt-öppet i stödlinjen och utvecklar ett nära stöd via Bris
mottagningar. 

Under 2020 stöttade Bris 31 497 barn, många av dessa barn var i 
utsatta situationer och handlade också om psykisk ohälsa. 

Bris har under de senaste 10 åren fått samma verksamhetsbidrag 
från Hässleholms kommun. Även om alla kostnader har ökat. 

Med anledning av detta yrkar vi Socialdemokrater på att 
verksamhetsbidraget ökas till 10.000 kr till Bris syd för 2023 

Socialdemokraterna genom Lena Nilsson 

Socialnämnden 

Justering , 1 Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 37 

Rapport enl 16 kap 6 § Sol, ej verkställda beslut, 
kvartal 1 - 2022 
Dnr: SF 2022/264 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Antalet ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska 
rapporteras för varje kvartal till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. I 
samband med rapporteringen till IVO ska även socialnämnden till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för besluten, vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång 
tid som vid rapporteringstillfället gått från dagen för respektive beslut. 
Statistikrapporten som lämnas till KF ska utformas på sådant sättatt 
sekretessbelagda uppgifter om enskilda inte lämnas ut och skälen till varför 
de rapporterade besluten inte är verkställda ska inte anges. Se 16 kap 6 h § 
SoL. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-10, § 32, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Anna J acobsson Lundholm 
K valitetssamordnare 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering fl Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Hässl ho ms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 38 

Helårsprognos socialnämnden per april 2022 
Dnr: SF 2022/291 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Godkänna redovisad årsprognos per april 2022. 

Beskrivning av ärendet 
I Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 är det 
beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonomiska uppföljningar. De 
uppföljningar som avses är månadsuppföljning i februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari-augusti samt årsredovisning. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-10, § 33, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Godkänna redovisad årsprognos per april 2022. 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Ekonomichef 
Socialförvaltningen 

Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 39 

SF tjänsteskrivelse: Förslag omorganisation 2022 
Dnr: SF 2022/333 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Att gå från tre till två verksamhetsområden genom att lägga samman 
verksamhetsområde Barn och Unga med verksamhetsområde Vuxna. Det 
nya verksamhetsområdet kommer att heta Verksamhetsområde Barn och 
Vuxna. 
Verkställigheten kommer att ske succesivt och vara i full drift från 220701 

Beskrivning av ärendet 
Se tjänsteärende: Förslag omorganisation 2022 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott har 2022-03-15, § 15, tagit del av muntlig 
information om förslag på omorganisation av socialförvaltningen 2022 och tackade 
socialchef Sus Lantz för dragningen. 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämnden 

Justering Il J( 
Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 40 

Övriga frågor 

Beslut 
Det finns inget att redovisa. 

Socialnämnden 

Justering l1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Utdraget bestyrkes 
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