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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Information om HVB Familjebasen och öppenvården § 51 

Anmälan av delegationsbeslut § 52 

övriga anmälningar § 53 

Delårsbokslut 2022-08-31 § 54 

Förslag till sammanträdesplan 2023 § 55 

Rapport enl 16 kap 6 § Sol, ej verkställda beslut, kvartal 2-2022 § 56 

Socialchefen informerar § 57 

övriga frågor § 58 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 51 

Information om HVB Familjebasen och öppenvården 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av information från enhetschef Tina Natour om HVB 
Familjebasen och öppenvården. Socialnämnden tackar enhetschef Tina Natour för 
dragningen. 

Beskrivning av ärendet 

Enhetschef Tina Natour informerar Socialnämnden om HVB Familjebasen och 
öppenvården. Kommunens HVB har 6 platser varav 1 akutplats. Dessa är fördelade 
på två hus. Kommunen har också 8 stödboenden, varav 3 är i samarbete med ett 
före detta familjehem, ett pensionerat par, vars gård utgör ett annex till kommunens 
HVB, 3 lägenheter i stan, samt 2 platser till på Hagtornsgatan. En HVB-placering 
kan beroende på ungdomens behov och situation antingen leda till utslussning till 
stödboende eller till att flytta hem till familjen, då med möjlighet till eftervård. 

Öppenvårdens arbetssätt är inriktat på att minska antalet placeringar. Detta genom 
att nå ut till ungdomarna i ett tidigt skede på deras planhalva och genom att stötta 
upp föräldrarna i deras föräldraroll. 

Såväl HVB som öppenvårdens arbete är inriktat på att vara aktivitetsskapande, både 
vad gäller sysselsättning i form av praktik och jobb men också vad gäller fritid i 
form av kontakter med föreningsliv osv. 

Stödboendet vänder sig till de som är från 16 år och uppåt, och öppenvården till de 
som är från 14-15 år och uppåt. Målet är att utöka kommunens resurser och på så 
vis kunna plocka hem externt placerade ungdomar. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 52 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/579-1 
Socialförvaltningen - Delegationsbeslut avseende återkallelse av 
serveringstillstånd, Matnik Restaurang AB 

Protokoll 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-09-06 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-09-28 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 53 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/117-7 
Socialförvaltningen - Minnesanteckningar Brå 2022-08-24 

SF 2022/ 431-4 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 117 2022-08-31 
avseende ärendet "Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling". 

SF 2022/576-1 
Socialförvaltningen - Målreflektioner MSP T2 2022 

SF 2022/593-1 
Socialförvaltningen - N ulägeskarta 2022 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 54 

Delårsbokslut 2022-08-31 
Dnr: SF 2022/588 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 
Godkänna delårsbokslut för perioden 2022-01-01 - 2022-08-31. 

Närvarorätt 
Ekonomichef Omid Ismail beviljas närvaro för föredragning av ärendet. 

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 per siste februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari - augusti samt årsredovisning. 

Månadsuppföljningarna och delårsrapporten ska lämnas till kommunstyrelsen enligt 
fastställd tidplan. 

Nämndernas verksamhetsberättelse som ingår i delårsrapporten ska ses som ett 
förslag på text till slutprodukten Delårsrapport 2022, även om 
verksamhetsberättelsen är antagen av nämnd. Innehåll och utformning av 
verksamhetsberättelsen är därför inte bundet av beslut i nämnden. För att få ihop 
produkten, kan ändringar behöva göras i materialet beroende på omfattning, 
språkbruk, analys och tydlighet. Omfattning av verksamhets berättelsen till 
delårsrapporten är två sidor. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-28, § 53, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Godkänna delårsbokslut för perioden 2022-01-01 - 2022-08-31. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Omid Ismail 
Ekonomichef 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Jt Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 55 

Förslag till sammanträdesplan 2023 
Dnr: SF 2022/566 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar förslå Socialnämnden besluta följande: 
Socialnämnden fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
Socialnämnden, Socialnämndens arbetsutskott, förvaltningsträff, 
förvaltningssamverkan samt sista dag för inlämning av handlingar. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar för Socialnämnden och Socialnämndens 
arbetsutskott har tagits fram. Planeringen av sammanträdestiderna har utgått från 
följande förutsättningar. 

Allmänna _fo'rutsättningar 

Inget sammanträde har lagts in på Kommunfullmäktiges eller Kommunstyrelsens 
sammanträdes tider. 

Aret inleds med ett särskilt nämndssammanträde den 2 januari för bland annat 
beslut om Val av arbetsutskott, Val av orqfiirande och vice orqfiirande till Brott.ifrireryggande 
rådet och Val av sammankallande till POSOM. 

Planeringen av sammanträdestiderna har i möjligaste mån utgått ifrån att 
Socialnämndens arbetsutskott har minst 2 sammanträden / månad på tisdagar och 1 
nämndsammanträde / månad på tisdagar. Under sommaren har det lagts in en 
mötesfri månad. Sista arbetsutskott före uppehållet är planerat till den 20 juni. 
Därefter är nästa ordinarie utskott planerat till den 25 juli. Extra arbetsutskott 
planeras in efter behov och ordförandes godkännande. Socialnämnden har sitt sista 
sammanträde före sommaren den 13 juni. Det första sammanträdet efter sommaren 
är inplanerat till den 29 augusti. 

Inget nämndsammanträde har heller lagts in under vårvinterlovet 2022-02-20 -
2023-02-26, påsken 2023-04-03 - 2023-04-10 eller höstlovet 2023-10-30 -
2023-11-03. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-28, § 54, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Socialnämnden fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 

Socialnämnden 

Justering 

JI 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Socialnämnden, Socialnämndens arbetsutskott, förvaltningsträff, 
förvaltningssamverkan samt sista dag för inlämning av handlingar. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Elin Hesslefors 
Nämndsekreterare 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 56 

Rapport enl 16 kap 6 § Sol, ej verkställda beslut, 
kvartal 2-2022 
Dnr: SF 2022/541 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 

Närvarorätt 
Kvalitetssamordnare Anna Jacobsson Lundholm beviljas närvaro för föredragning 
av ärendet. 

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 rapporteringstillfållet gått från dagen för 
respektive beslut. Statistikrapporten som lämnas till KF ska utformas på sådant sätt 
att 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. 

Avslut utan att 
Beslutsdatum Kön Typ av bistånd Verkställts verkställas 

21111 7 p Kontaktfamilj 220516 
211 220 p Kontaktperson 

211 209 p Kontaktperson 

220414 r Kontaktfamilj 220801 
211 210 p Familj ebchandling 220504 
21121 0 p Familjebchanclling 220504 
220420 F Kontaktperson 220801 
220315 F Kontaktperson 220801 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-28, § 55, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 

Socialnämnden 

Justering 

5. L_ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Anna Jacobsson Lundholm 
Kvalitets samordnare 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering 

ft 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Hässleho,lms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 57 

Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av information från socialchef Sus Lantz om den 
upplevda otryggheten i Hässleholm och arbetet med att kartlägga var otryggheten 
finns genom systemet Embrace. Detta för att på ett effektivare sätt kunna rikta 
insatser dit de bäst behövs och som ett led av det brottsförebyggande arbetet. 
Socialnämnden tackar Sus Lantz för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Socialchef Sus Lantz informerar Socialnämnden om den upplevda otryggheten i 
Hässleholm och den kartläggning som arbetas på för att på ett effektivare sätt kunna 
rikta insatser dit de bäst behövs. För att kartlägga otryggheten kommer systemet 
Embrace att användas. Därigenom kan en kartläggning göras av var otryggheten 
finns och medborgarnas upplevelse av otrygghet skapa en gemensam bild för att 
sedan utarbeta en åtgärdsplan i at rikta insatser dit de bäst behövs. Detta arbetssätt 
ska således effektivisera det brottsförebyggande arbetet i att bättre kunna rikta in 
arbete mot de områden där otrygghetsskapande händelser uppstår. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 58 

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden hade anledning att uppmärksamma ordförande, Robin Gustavssons 
(KD) bemärkelsedag den 25 september då han fyllde 80-år. Socialnämnden sjöng 
och vice ordförande, Sven Lundh (SD) överräckte en höstlig bukett till ordförande 
från alla på Socialförvaltningen och i Socialnämnden. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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