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H""ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Socialnämnden 

Justering 

Justerare 
Lena Nilsson (S) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2022-02-15 
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Socialnämnden 

2022-02-15 

2022-02-17 

2022-03-10 

Socialförvaltningen 

,, _t1114-__ !@~~----- -·--········ ····· 
Elin Hesslefors / 

2022-03-17 

Utdraget bestyrkes 

3 (17) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H ·· ssl holms 
komm n 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

För kännedom § 6 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 7 

Yttrande över Granskningsrapport 2021 , hantering av § 8 
orosanmälningar 

Yttrande över Granskningsrapport 2021 , samverkan kring barn som § 9 
far illa 

Socialnämndens internbudget 2022 § 1 0 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2022 § 11 

Socialnämndens verksamhetsplan 2022 § 12 

Revidering av överenskommelse om samarbete mellan § 13 
socialnämnden och omsorgsnämnden Hässleholm kommun 

lnrapportering IVO ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2021. § 14 

Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 2021 , årsberättelse § 15 

övriga frågor § 16 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§6 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Tre förvaltningar: Minnesanteckningar styrgrupp november 2021 

2. Målreflektion för verksamhetsområde Barn och unga enligt 
verksamhetsplanens tertial 3 och helår 2021 

3. BuN Yttrande över PM - uppföljning av kostnadsuppföljning per elev 
2021-12-16 

Socialnämnden 

Justering 

~ j( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H .. ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§7 

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 2022-01-18 
2. Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25 
3. Arbetsutskottets protokoll 2022-02-08 

Socialnämnden 

Justering )I ){ 
I 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H··ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§8 

Yttrande över Granskningsrapport 2021, hantering av 
. orosanmälningar 

Dnr: SF 2022/39 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Att godkänna yttrandet och överlämnar det som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Efter en granskningsrapport av EY, Ernest and Y oung, av Socialnämndens arbete 
med anmälningar om oro för barn, har fyra rekommendationer lämnats. 

Rekommendationerna handlar om att säkerställa att förhandsbedömningar görs 
inom lagstadgad tid, att säkerställa att barn och vårdnadshavare kommer till tals i 
förhandsbedömningar, att återföring till anmälare kan göras och att lag- och 
kvalitetskrav följs. 

Varje punkt för sig beskrivs nedan. Mottagningsenheten kommer att arbeta med 
dessa förbättringsområden under året och framöver. Förbättringsområdena avser 
hela förvaltningen eftersom granskningen har skett på ett stickprov av alla 
förhandsbedömningar, både de som görs på Mottagningsenheten och de som görs i 
Utredningsteamen. I de delar som avser redovisning av förhandsbedömningar inom 
14 dagar avses enbart Mottagningsenheten och det är den statistiken som kommer 
att redovisas för socialnämnden via målreflektioner under året. 

Mottagningsenheten kommer att förstärka personalresurserna med en tjänst, 5,0 
resurser i stället för 4,0. En utökad personalresurs kommer att bidra till högre 
måluppfyllelse. Det kommer även att ge större möjligheter till att involvera barn och 
vårdnadshavare under förhands bedömningen i de fall det bedöms lämpligt. 
Utvecklingen mot en förbättrad kvalite kommer att påverkas. På 
Mottagningsenheten finns hög kompetens i uppdraget, engagerade medarbetare och 
enhetschef vilket är en stor styrka i det fortsatta arbetet. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H'·ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 6, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Att godkänna yttrandet och överlämnar det som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Gunnel Nordin 
Socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Justering )( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§9 

Yttrande över Granskningsrapport 2021, samverkan 
kring barn som far illa 
Dnr: SF 2022/53 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Godkänna yttrandet och överlämnar det som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Ernest and Y oung, EY, har granskat den samverkan som sker kring barn som far 
illa eller riskerar att fara illa. Granskningen har skett både på Socialnämnden och på 
Barn och utbildningsnämnden. Ur rapporten framgår: 
"den etablerade samverkan genom Tre förvaltningar fungerar väl. Det framkommer 
också att det finns områden där samverkan mellan förvaltningarna inte fungerar på 
ett bra sätt. Barn-och utbildningsnämnden rekommenderas att verka för att 
tydliggöra roller och ansvar mellan skola och socialtjänst, följa upp hur samverkan 
inom Tre förvaltningar leder till måluppfyllelse och resultat, verka för en tydligare 
återkoppling vid anmälan till socialtjänsten. De bör även utreda behovet av tillgång 
till medicinska, psykologiska och psykosociala resurser inom förskolan samt 
säkerställa att detta är fullgott samt analysera och följa upp elevhälsans 
förebyggande arbete." 

Vår uppfattning är att det finns ett behov av att öka kunskapen om våra respektive 
organisationer, tydliggöra våra roller och ansvarsområden och i högre grad än 
tidigare se barn och ungdomar som ett gemensamt ansvar. Det är också viktigt att 
beakta att det finns betydligt mer samverkan mellan skola och socialtjänst i 
Hässleholms kommun, än vad som framgår av rapporten. Denna ska upprätthållas 
och utvecklas vidare utifrån behov. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 7, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Godkänna yttrandet och överlämnar det som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Socialnämnden 

Justering J{ Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Sänt till: 
Gunnel Nordin 
Socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Justering j( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 10 

Socialnämndens internbudget 2022 
Dnr: SF 2022/56 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Internbudget 2022 godkänns. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Lena Nilsson (S) och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till den 
egna budgeten. 

Sven Lundh (SD) och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till 
den egna budgeten. 

Lena Svensson (C) deltar inte i beslutet. 

Yrkande 
Maija-Liisa Mogensen (M) och Moderaterna yrkar bifall till förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden/ styrelserna ska inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget på 
detaljnivå. 

Inför budgetåret 2022 tilldelas socialnämnden en budgetram på 193 637 tkr samt en 
investerings budget på 500 tkr. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 8, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Internbudget 2022 godkänns . 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämnden 

Justering 

}I 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H·· si holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 11 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2021 
Dnr: SF 2022/51 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2021 godkänns. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) och Socialdemokraterna yrkar bifall till förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Se socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2021. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 9, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2021 godkänns. 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§12 

Socialnämndens verksamhetsplan 2022 
Dnr: SF 2022/49 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Verksamhetsplan 2022 godkänns. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Lena Nilsson (S) och Socialdemokraterna deltar inte i beslutet utan hänvisar till den 
egna budgeten. 

Lena Svensson (C) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
V erksamhetsplanen har tagits fram inom ramen för Kommunfullmäktiges 
fastställda Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. 
Utifrån denna plan beslutar Socialnämnden formulera egna utvecklingsmål för den 
närmaste fyraårsperioden som sedan bryts ner till årsmål. Verksamhetsplanen ligger 
således till grund för verksamhetens inriktning med mål och prioriterade uppgifter 
2022. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 10, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Verksamhetsplan 2022 godkänns. 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämnden 

Justering X Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H""ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 13 

Revidering av Överenskommelse om samarbete 
mellan socialnämnden och omsorgsnämnden 
Hässleholm kommun 
Dnr: SF 2022/43 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Att fastställa revideringen av överenskommelse om samarbete mellan 
socialnämnden och omsorgsnämnden i Hässleholm kommun samt att överlämna 
den till Kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
V erksamhetschefer för socialförvaltningen respektive omsorgsförvaltningen har 
berett ärendet genom att se över överenskommelsen om samarbete mellan 
socialnämnden och omsorgsnämnden i Hässleholms kommun och reviderat tidigare 
skrivelse. Se bilaga. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 11, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Att fastställa revideringen av överenskommelse om samarbete mellan 
socialnämnden och omsorgsnämnden Hässleholm kommun och överlämnas till 
Kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Petter Hector 
V erksamhetschef barn och unga 

Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§14 

lnrapportering IVO ej verkställda gynnande beslut, 
kvartal 4 2021. 
Dnr: SF 2022/36 

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 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. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 12, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Sänt till 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

H .. si holms 
kommun 

Socialnämnden 

§15 

Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 2021, 
årsberättelse 
Dnr: SF 2022/71 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Tillståndsverksamheten i Hässleholms årsberättelse för 2021 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Se Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 2021, årsberättelse. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 13, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Tillståndsverksamheten i Hässleholms under 2021, årsberättelse godkänns. 

Sänt till: 
Emma Noble 
Tillståndinspektör 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H'"ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 16 

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Inga frågor ställs. 

Socialnämnden 

Justering 

721 J( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Utdraget bestyrkes 
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