
Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2021-04-20, kl. 15:00-16:05 

Robin Gustavsson (KD) ordförande 
Sven Lundh (SO) l :e vice ordförande 
Lena Nilsson (S) 2:e vice ordförande via Teams 
Maija-Liisa Mogensen (M) via Teams 
Joakim Karlsson (M) via Teams 
Linda Ingvarsson (S) via Teams 
Lena Svensson (C) via Teams 
Johanna Hörgerud (SD) via Teams 
Gunnel Bruhn (SD) via Teams 
Tony Knutsson (SD) via Teams 

Magnus Åkeborn (V) via Teams 

Maria Tennevi (KD) via TeaJJJ.f 
Tobias Vemmenby (L) via Teams 
Ann Jonsson (FV) via Teams 

Sus Lantz, förvaltningschef via Teams 
Pernilla Erlandsson, jurist 
Anders I versen, verksamhetschef 

SvenLundh 
Lena Nilsson 

Stadshuset 2021-04-20 

§§ 29 och 34 
1 

I 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

~ 4'?'1,'- ~ 

Robin Gustavsson (KD) 

~:~ l ~1~ 
Sven Lundh (SD) 

1 (10) 



Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Socialnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Utdraget bestyrkes 

2 (10) 



'0'1"VV'O 
ci=:= 

Hässle.holms 
kommun 

Socialnämnden 

Anslag / bevis 

SA!:vfMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Protokollet är justerat (omedelbar justering§§ 29, 34) 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdag 2021-04-20 

Datum när anslaget ;J.. {) ZI --0 f.f - Z. I 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Socialnämnden 

Justering 

·. -aiJ&J~ . ....... & ............................................ .. 

Utdraget bestyrkes. 

3 (10) 



Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Svar på motion om fältarbete 

SAlvllv[ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Initiativärende angående tillskjutande av ytterligare medel 

§ 29 

§ 34 

Socialnämnden 

Justering 

1' 5.L 
Utdraget bestyr1<es 

4 (10) 



SAlvfMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 29 

Svar på motion om fältarbete 
Dnr: SF 2021/100 

Beslut 
Socialnämndens beslutar följande: 

Socialfö1valtningen har, som framgår av tjänsteskrivelsen, ett Förebyggandecentrnm 
med en bred samverkan med andra. Socialnämnden ser att det är på detta sätt vi vill 
ta oss an de problem och insatser som beskrivs i motionen. Det är viktigt att det 
evidensbaserade arbetssättet får fortsätta och om möjligt förstärkas. Motionen bör 
avslås. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget 
Lena Svensson (C) yrkar bifall till förslaget 
Joakim Karlsson (M) yrkar bifall till förslaget 
Magnus Åkerblom (V) yrkar bifall till förslaget 
Maija-Liisa Mogensen (M) yrkar bifall till förslaget 
Sven Lundh (SD) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 
Ordförande ställer Arbetsutskottet förslog mot Sven Lundhs yrkande om bifall 
till motionen och finner att Arbetsutskottets förslag vinner bifall. 

Beskrivning av ärendet 

En motion med förslag att återställa och finansiera fåltarbetare har lämnats till 
Kommunfullmäktige i Hässleholm. I motionen talas om förebyggande arbete, 
uppsökande arbete och möjlighet att befinna sig i ungdomsmiljöer. I motionen 
beskrivs att ett arbete på individuell-, grupp och strukturell nivå och i samverkan 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

med andra aktörer behöver finnas och är framgångsrikt. 

Den nuvarande verksamheten har målsättningen att uppnå bästa möjliga säkerhet 
och trygghet för alla kommuninvånare. Det har visat sig i tidigare organisationer att 
det är mycket resurskrävande att bedriva fältarbete och att det finns mer stöd för att 
bedriva förebyggande arbete med ungdomar utifrån en gemensam lägesbild och i 
samverkan med andra aktörer. Den samverkan vi har utvecklat i kommunen 
behöver få fortsätta utifrån beskrivning. Socialtjänstens resurser har utgångspunkten 
i ett systematiskt effektivt och strukturerad modell för att ha ett kunskapsbaserat 
arbete med ungdomar. Detta är påbörjat och håller på att implementeras. För att 
detta ska ha framgång behöver det få fortsätta enligt planering. Den relativt 
nystartade verksamheten behöver tid att fortsätta att utvecklas enligt planering i 
samverkan med ReAgeras övriga samverkanspartners för att på sikt åter kunna ta 

ställning till en utökning av det uppsökande arbetet utifrån behoven. 

Vi kan inte bedöma att det blir några negativa konsekvenser för ungdomar och 
andra kommuninvånare genom att inte införa fältarbete. Istället bör det pågående 
arbetet få fortsätta att stabiliseras och utvecklas. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2021-04-13, § 24, Socialnämnden följande 
beslut: 

Socialförvaltningen har, som framgår av tjänsteskrivelsen, ett Förebyggandecentrum 
med en bred samverkan med andra. Socialnämnden ser att det är på detta sätt vi vill 
ta oss an de problem och insatser som beskrivs i motionen. Det är viktigt att det 
evidensbaserade arbetssättet får fortsätta och om möjligt förstärkas. Motionen bör 
avslås. 

Sänt till 

Socialnämnden 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§34 

Initiativärende angående tillskjutande av ytterligare 
medel 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att avvakta med att äska medel från kommunstyrelsen 
med hänvisning till de redovisningar och klargöranden nämnden kommer ha med 
kommunledningskontoret och kommunstyrelsen i tre olika sammanhang såsom 
prognosredovisning för utfall i februari månad med yttrande från nämnden, 
dialogmöte med kommunstyrelsen den 28/4 samt den särskilda redovisningen 
enl. KS beslut inför sammanträde 19/5. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 
Socialdemokraternas ledamöter, Lena Svensson(C) och Magnus Åkeborn (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Sven Lundh (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
Joakim Karlsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
Maija-Liisa Mogensen (M) yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer sitt förslag till beslut mot Lena Nilssons (S) yrkande att 
Socialnämnden äskar medel från Kommunstyrelsen för att kunna hålla en 
ekonomi i balans och finner att ordförandens förs lag vinner bifall. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRADESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021 -04-20 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Lena Nilsson (S) har genom ett initiativärende yrkat att Socialnämnden äskar 
medel från Kommunstyrelsen för att kunna hålla en ekonomi i balans. 

Ordförande föreslår socialnämnden besluta avvakta med att äska medel från 
kommunstyrelsen med hänvisning till de redovisningar och klargöranden 
nämnden kommer ha med kommunledningskontoret och kommunstyrelsen i tre 
olika sammanhang såsom prognosredovisning för utfall i februari månad med 
yttrande från nämnden, dialogmöte med kommunstyrelsen den 28/4 samt den 
särskilda redovisningen enl. KS beslut inför sammanträde 19/5. 

Lena Nilsson (S) har lämnat ett initiativärende till socialnämnden 21-03-23 
enligt följande. 
"Då enheten för barn och unga på socialförvaltningen ha svårigheter att klara sitt 
uppdrag är det viktigt att sätta in åtgärder för att säkerställa att vi följer lagens 
intentioner, både avseende grunduppdraget och avseende barnen och deras 
framtid. I verksarnhetsberättelsen kan vi läsa att 2020 hamnade verksamheten för 
barn och unga på ett underskott på 35,4 miljoner kronor. Med anledning av detta 
Yrkar vi att Socialnämnden äskar medel från Kommunstyrelsen för att kunna 
hålla en ekonomi i balans 
Vi har fått prognos på hur ekonomin ser ut i Socialnämnden i dag 21-03-23 där 
vi ligger med 11 miljoner kronor i underskott. 
Konsulterna som KS anlitade för att analysera ekonomin i Socialförvaltningen 
under 2020, kunde konstatera att Socialförvaltningen är underfinansierad vilket 
redovisas i rapporten till KS. 
Socialdemokraterna genom Lena Nilsson" 

Beredning av ordförande. 
Av kommunfullmäktige beslutad strategisk plan 2021-2023 med budget 2021 
och flerårsplan 2022 - 2023 framgår under Ekonomistymingsprinciper 2021 bl.a. 
följande. 

"Tilläggsanslag 
Grundprincipen är att tilläggsanslag inte beviljas under löpande år. Skulle 
nämnden under budgetåret anse sig behöva ytterligare ekonomiska resurser för 
att uppnå uppsatta mål och/- eller lagstadgade krav kan kommunfullmäktige i 
undantagsfall besluta om tilläggsanslag. Nämnd ska innan tilläggsanslag begärs 
pröva frågan om det ökade behovet av ekonomiska resurser kan finansieras inom 
nämndens ram genom omdisponering av medel." 
Vidare står att läsa under 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOU, 

Sammantrådesdatum 
2021-04-20 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Uppföljning 
"Nämnderna ska till kommunstyrelsen årligen redovisa fem ekonomiska 
uppföljningar. Dessa består av, förutom årsredovisningen, en delårsrapport per 
siste augusti och tre månadsuppföljningar per siste februari, april och oktober. 
Till uppföljningen den siste april och till delårsrapporten ska de kommunala 
bolagen lämna in en verksamhetsberättelse samt en resultaträkning. 
Nämnder/förvaltningar som prognostiserar underskott ska även redovisa vilka 
åtgärder som nämnden kommer att vidta för att hålla den av kommunfullmäktige 
beslutade budgeten för 2021. Nämnderna ska även redogöra för de 
verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av dessa åtgärder." 

Månadsuppföljning per den 28 februari 2021 
Socialnämnden redovisar en prognos och avvikelseanalys för februari månad på 
ett sammanlagt underskott på 11 mnrk. Av dessa är ca 9 rnnrk externa HVB
placeringar och ca 2 mnrk för familjehemsplaceringar. 

I den kommentar som nämnden skall redovisa har nämnden beskrivit det 
ekonomiska utfallen enligt följande: 
Redovisad årsprognos per februari 2021 godkänns. 
Redovisad negativ prognos härrör sig främst till placeringskostnader för barn och 
unga. 
Förvaltningen har fortlöpande och under senare åren vidtagit organisatoriska och 
strukturella genomlysningar och förändringar av förvaltningens arbete för att 
möta det ökade trycket på främst anmälningar om barn som riskera fara illa. 
Konstateras att anmälningar, utredningar, vårddygn och placeringskostnader har 
fortsatt öka och står för närvarande inte i proportion eller svarar mot erhållen 
budget. 
De ökade kostnaderna härrör sig förutom av ökat antal anmälningar även till 
ökade kostnader för placeringar av barn och unga med omfattande problematik 
och därtill även längre placeringstider och antal vårddygn. 
Förvaltningen har under en längre tid arbetat för att växla dyra externa 
placeringar på hem för vård och boenden till familjehemsplaceringar. Dock är 
det fortsatt bekymmer med att hitta familjehem. 
För att möta den utmaning nämnden/förvaltningen står inför har man bland annat 
initierat ett särskilt arbete med att strukturerat arbeta med att följa upp vården 
utifrån behovet, målet med vården och att noga följa varje individs plan för ett 
gott resultat, i syfte att avsluta så fort det bara går. 
Nämnden uppmanar förvaltningen fortsätta arbeta aktivt för att skapa alternativa 
lösningar bl.a. att hitta fler familjehem i egen regi i det fall det är möjligt. 

Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Ang. redovisning till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har beslutat KLF 2021/198 § 52 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
1. ---
2. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder som har underskott att vidta 
åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 
2021. ---
3. Samtliga nämnder med underskott, med undantag med vad som framgår i 
punkt 2, ska redogöra för aktuell prognos och åtgärdsplan vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 maj . Underlag som ska presenteras vid kommunstyrelsens 
sammanträde ska mailas till ekonomiavdelningen senast den 10 maj. 
I detta sammanhang ska socialnämnden för kommunstyrelsen, vilket framgår av 
Ks beslut, redovisa den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen för 
förvaltningen. 
Dialogmöte med kommunstyrelsen 2021-04-28. 
Presidiet och förvaltningsledningen är inbjudna till kommunstyrelsen den 28 
april för dialog i följande frågor: 
1. Hur ser nuläget ut i er förvaltning/verksamhet? 
2. Vilka är kommunens/förvaltningens främsta utmaningar på kort sikt, dvs. 

under de närmaste tre åren, och på längre sikt? 
3. Hur kommer vi ta oss an dessa utmaningar? (Presentation av lösningar och 

förslag på åtgärder). 

I detta sammanhang kommer presidiet och förvaltningsledningen redovisa för 
kommunstyrelsen, vilket framgår punkt 1 -3, redovisa den verksamhetsmässiga 
och ekonomiska situationen för förvaltningen. 

Socialnämnden 
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