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Via Teams och i Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2022-01-18, kl. 15:00-15:55 

Robin Gustavsson (KD) ordförande 
Sven Lundh (SD) 1 :e vice ordförande 
Lena Nilsson (S) 2:e vice ordförande - via Teams 
Maija-Liisa Mogensen (M) - via Teams 
Joakim Karlsson (M) - anmält fa'rhinder 
Ola Lindahl (S) - via Teams 
Linda Ingvarsson (S) - via Teams 
Lena Svensson (C) - via Teams 
Hanna Sjöstrand (SD) - via Teams 
Gunnel Bruhn (SD) - via Teams 
Tony Knutsson (SD) - via Teams 

Maria Tennevi (KD) - via Teams- ersätter Joakim Karlsson (M) 

Tobias Vemmenby (L) - via Teams 
Magnus Akeborn (V) - via Teams 
Thomas Lindell (S) - anmält fa"rhinder 
Ann Jonsson (FV) - anmält fa"rhinder 
Harriette Holmberg (SD) - via Teams 

Sus Lantz, socialchef§§ 1-5 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 1-5 

Sven Lundh (SD) 
Lena Nilsson (S) 

Stadshuset, den 18 januari 2022 

§§ 1-5 

Sekreterare 

Ordförande 
Robin Gustavsson (KD) 

Justerare ~~ l~j~ 
Sven Lundh (SD) 
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2022-01-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H ·· ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Information från HR-specialist om personal- och arbetsmiljöfrågor § 1 

För kännedom § 2 

Delgivning av ej sekretessbelagda pro. .. § 3 

lnternkontrollplan 2022 med granskningsrapport för 2021 § 4 

Omorganisation Familjehemsenheten § 5 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

S. l . 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§1 

Information från HR-specialist om personal- och 
arbetsmiljöfrågor 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av information om personal- och arbetsmiljöfrågor och 
tackar HR-specialist Katarina Borg för föredragningen. 

Beskrivning av ärendet 
Katarina informerar om samverkan på central och lokal nivå, innefattande 
förvaltningsnivå och verksamhetsnivå samt förhandlingar på individnivå. Katarina 
informerar om hur samverkan knyter an till verksamhetsutveckling, om hur de för 
verksamheten uppsatta målen och uppdragen gentemot medborgarna nås. Till detta 
hör frågor om arbetsmiljö och medarbetarinflytande. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H·· ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§2 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Målreflektion för verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention enligt 
verksamhetsplanens tertial 3 och helår 2021 

2. Förändring i verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention, gällande 
Maria Skåne Nordost 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-11-29 § 243 avseende 
ärendet "Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-
2024" 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-15. Effektivisering av 
kommunens lokalbestånd - framtagning av ett nytt åtgärdsprogram. 

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-15. Lokalförsörjningsplan 
för Hässleholms kommun 2022-2026 

6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-12-15. Uppföljning av 
handlingsprogram för näringsliv och föreningsliv i Hässleholms kommun 
med anledning av Coronavirusets effekter under 2020-2021 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

Il. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H*"ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§3 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Beslut 
Socialnämnden beslutat följande: 

Redovisade protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande ej sekretessbelagda protokoll: 

1. Socialnämndens protokoll 2021-12-14 
2. Arbetsutskottets protokoll 2021-12-21 
3. Arbetsutskottets protokoll 2022-01-11 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H""ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§4 

lnternkontrollplan 2022 med granskningsrapport för 
2021 
Dnr: SF 2022/4 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Plan för intern kontroll 2022 med tillhörande Risk- och väsentlighetanalys 
Godkänns. 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2021 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens regler för intern kontroll anger att nämnderna ansvarar för att den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Nämnden ska årligen godkänna en internkontrollplan och granskningsrapport för 
föregående år och överlämna denna till kommunstyrelsen ( ekonomiavdelningen) i 
samband med inlämnandet av verksamhets berättelsen. 

Risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som 
finns under respektive nämnds ansvar och denna ska årligen uppdateras och ligga 
till grund för de moment som tas med i kontrollplanen. 

Planen för intern kontroll ska utformas utifrån kommunens regler för intern 
kontroll, risk- och väsentlighetsanalys, gemensamma kontrollmoment, och 
rekommendationer från kommunstyrelsens bedömning samt verksamhetens behov 
av granskning. Kontrollmoment som uppvisade brister föregående år ska alltid ingå 
i kontrollplanen. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H""ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-11, § 2, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

1. Plan för intern kontroll 2022 med tillhörande Risk- och väsentlighetanalys 
godkänns 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2021 godkänns 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Sus Lantz 
Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H ·ssl holm 
kommun 

Socialnämnden 

§5 

Omorganisation Familjehemsenheten 
Dnr: SF 2022/6 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Att omorganisera Familjehemsenheten och inrätta en ny tjänst som enhetschef för 
familjehems sekreterarna. 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av verksamhetsområde barn och unga som innebär följande: 
Att tjänsten som specialistsocialsekreterare avvecklas och att en ny tjänst som 
enhetschef för familjehemssekreterarna inrättas. Enheten kommer då att ledas och 
styras av två enhetschefer med VEPA-ansvar för varsin grupp, barnsekreterare 
respektive familjehemssekreterare. De två grupperna inom enheten har ett 
gemensamt uppdrag utifrån olika roller och de ska därför tillhöra samma enhet, 
familjehemsenheten Gämför utredningsteamen, utredningsenheten). 
Specialistsocialsekreterare roll upplevs otydlig och när den inrättades fanns det 
specialistsocialsekreterare inom utredning som nu är avskaffade. Att liksom inom 
utredningsenheten ersätta den med en chef blir därmed en tydligare organisation 
med gemensam struktur. 

Familjehemsenheten står inför stora ekonomiska utmaningar och verksamheten 
behöver utvecklas för att bli självförsörjande vad gäller familjehem i stället för att 
anlita konsulentstödda familjehem. Åtgärder i form av en ny mentorsbaserad modell 
inspirerad av Mockingbird family model är beslutad av socialnämnden i december 
2021. För att implementera, driva och utveckla verksamheten krävs ett nära och 
tillgängligt ledarskap. Att organisera i mindre grupper med ett nära ledarskap, korta 
beslutsvägar och hög tillgänglighet har visat sig vara en framgångsfaktor inom 
övriga delar av verksamhet barn och unga. Strukturen har ökat, personalomsättning 
har minskat och effektiviteten har ökat som en konsekvens av omorganisationen av 
utredning barn och unga. Att gå i samma riktning inom familjehemsenheten är 
därmed en beprövad, naturlig och logisk utveckling av verksamheten för att skapa 
en hållbar och attraktiv arbetsplats. 

Socialnämnden 

Justering 

S. L . 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

H .. ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-01-11, § 3, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Att omorganisera Familjehemsenheten och inrätta en ny tjänst som enhetschef för 
familjehemssekreterarna. 

Sänt till: 
Petter Hector 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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