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Hässleholms 

kommun 

Socialnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAivIMANTRÄDESPROTOKOLL 

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

Robin Gustavsson (KD) ordförande 
Sven Lundh (SD) 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 M via Teams 

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

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

Sven Lundh 
Lena Nilsson 

Socialförvaltningen 2021-04-29 

§28 - §34 (§§ 29 och 34 omedelbart justerade) 

Srneterare ~1113, 11~~ 
/ P~ Erla1:dn l 

O rdförande /U;;;uar7 a?,~_5c?Je 
Robin Gustavsson (KD) 

Justerare &\u-- \__~~ 
Sven Lundh (SD) 
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Hässleholms 

kommun 

Socialnämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Socialnämnden 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMM.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2021-04-20 

2021-04-30 

2021-05-24 

Socialförvaltningen 

bt:4tr~~ 
-Pernilla Erlandsson 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMJ\NT.R\ÄDE:SPK01'10K'OLL 

§~mll).an'f~eSdijll;!ii} 
202-HlihW 

liiHsleholnts 
kommun 

SocieJnamrfd&n; 

HE;iJ_å,r-$p:ro9,11es s9dalri~11J)1deo R~fJel~tlllar'.i' 2!f2l 

Svar
1 
på motion• om fälfarbete 

Fer kä:.nnedom 

[Je1g'ivn1ng ·av. ej :sekretessb~lagda protdkoU 

ÖVrj~a frågor 

~ gebftera tiTlsynsav,gift 

tniti'atiVäre·r,rd~ ät'IQ,åenc;t~ tHlstsJtJfäl'ide -~v ytt~rtJgar~ ot~ael 

Utdi!agell best~lkes. 

'§ 2!3 

·§:29 

§:ao 

§ ·si 

§32'. 

§3:~ 

~34'. 



SAMMAJis'I.RÄDESFKOTOKOLL 

,S:~ml!')J~!'ll,fädesqatull'l, 
20Z1-i04,.,20 

Histl1tbcttms 
kommun: 

!ie:lå~~Jpfo,gnos s:oo:ralnä,mn<len~ pear-febru~ri '2021 
Qmr~ SF 20211206 

l:3e~ut 
Li-otfkänrta ted:ovlsad års_pr:qgn0s l?er fobrom:i 2,02'1 

Redavisad negativ prognos här:rör sig :främst tiU (lilfäteriftgsko'!;tnader för: lDatn ·ecli 
un~ai. 

F:öw:altnrnge1t nat fättlqpa»de :oefi undex Sena.r:~ ,åteb vidtagit Qfgahi,sc:(to:r,iska öe,h 
stniktureltå genem\:yS'i:ilngar-ö,eh fofändring1trav f,6.n,altrunget=is · a,rbete fdr ,att. 

m8ta .det :okade-trycker tlå fr,äms,t änm~oirigar om b&rn so;n xlsk~a fai:a U{E!,. 
Ko:nstatetas a.tt :anmälningari,, ,qtt:_el,10,ingat, v\ltclcilygn och pJa~eriPgskostmrd~r lmr 
fQrt~l:itt. 'ltb 'GCJi står flit pJ;ty:vl,\rande. 1nt'e 1 Jl(Qporti.9'n i:;ll~r itYarar mQ.t erh!Ilen 
hmiget 

be ökade kasfrradema härrör si'g förutom av ijkat än'tal änmä'.lnirigai'\även t11I 
ökade k0stnader fär placedngar av bam 6ehc unga med omfattafide· probJernatik, 
och, därtil'l även Jängre, placedngsddet öch antal vår:dd~gtl.-

For.valtningel'l h:1rr under en längre tid aib~tat för ätt '\laxla d:V,ta .e~tema 
p la~edngar på hem for v:årcj' oqb_ t,oenJ.ten. ti!J familj etremspla-oer'i,ogar, DPt-fi fr 
d~t (Q};tsatt ö<tky.!h~~r med ~tt 11,itta--!amilje!:}en.:i~ -

For ;a,t_t mpta;,dep "CJt!l1At})!l.g A~U111Qenl~:rv.ahningen står in:fdi; .har man bland annat 
i'p'.it~rm ~tt. särskilt arbete med att:stmkturerat arbeta med.att fö'.fj.a upp: värden 
utik@ behovet;. må-Jet med wårclen .och alt! noga. följa varj.e indi;vids plafi fdf ·ett' 
gott :n:.stdtat, i ·syfte .att a:v.sluta !Så fort det bärå. gat:. 
Nämnden uppmanar för.valtn'ingen fortsatta arbetat äktivt fot att sktrp,a ~lternativ:a 
Jösnirngar bl.a .. ätt hitfä fler familjehem i egen regi i •det' fall de,t:är ll'iPJligt, 

Yr'kande, 
,Le!JJ!. NWlSQB (~)_,, Lena Svensson {CJ, Magnus Åkeborn {V); t:itli ~v_en Lundil y,J:ka-t 
bifa:il till ordffuandes cill'ä~fötshrg., , ,, 

.soci,;1lnäroii€teh-

JusJerlng s .LI 
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Sar:nn'ianträdesdat.um 
i.OZH4-.io 

Hässfeh••lm.s 
koJnmu:n 

So.cialnårrmden 

'Beskti.v1iling av åren:det 
I' nstt~t:egfok pl?t:i. 20.21 ><2023 rned ')t'Qdgef 2(i)'.Q1 .och flerärspla:rt '.2ö22 - ·Zt}Q3'i; ~r 
·\)Jet ·1,e~JJ~fl, ~tf ~a ~å.mnj~ir"i~ttigen :s~a ,,r:eclow~a f~0:1_,~qno1<'ni.$M, .µppföljning[r, 
De uppf''dljoing~. som avses är. månads~ppfölj,cing, pe.t siste fehfflan., .aprll och 
dktobet;, -delårsr.app.ort för perioden j'.':muari - augusli,samt årsxedovisniog
Ekon.om.iavdeloing.en (I<LIQ jobb.ar fb'r att ~ta:noatdis~ra sina ,:groc.~sser och som 
-~tt,Je'.cl i deJ&it ko.ttin,ier ,1115pFQfjpin:g;,rn:@e,n vid månaä~oP:pfiSljping~n att' fölµt 
särtlma utseende som iiv:vi.kelsea-.n~yse~1 st>ln anvinds tID bokslutet. 

Äremd~ts tidigare; beh:andJJng 
Socialnämndens· arbets;utskott fötesfog 202J.-Ö4'.-1,3,,. -~ 25, Sodalnatnn.d'et.r föfjancle 
fuesiut:' 

Reig..vi~~d hs,p_rogp.G>S· p¼ri {ebtum, 2,Q1J., go.d.kanns, 

Tillägg f.t.ån 1Gtdfbrande~ 

Redovisad n~~ati:v. prn:zyos hårrör sil,½ :ftämsf ti'll pJ:aceringskastnader för barn 
och. ung/i. 

Fötval'tfiingeni lrår föttlopande och ·und:e,r .senare åren vidtåglt; 0.:tganisatot.is:ka och 
strukttrrtlfä g',er:tömlys_ningar och föräniilrhtgat at fotY4Jtnirrgens. arbete för att 
möta de..t Qkade tryc.l~_et f)å framst aumälnit1gatr om. barn som ii&ke;ra fära. illa·. 
KoJl~äteJ~s-a~ ant)lijlJ:xingar:,, utretfo.ipgar; våtddygp oob pla~eringskostn~d~ ha,i: 
fott~aJ! P:ki!'9C.ft stiir fQJ :OA.t'V§.X~nd~ .wt~ i 1u:oportiol}., ~u~, ~:V§Cfil' tn-».J erhå'.Jl~l\ 
t,µd~et. 

'De ökade kostnadema hätrfö: sig förutom av. ökat antal anmälningar även till 
ökade kostnader för pl~ce.ringa:r:·av bani och unga med omfattande; p.roble.mati.k 
oeli därti11 av-en längre· placeri1i1,gstider och antal 'wåtdd.ygn, -
FötValtnmgen har under en 1.ängr-e tid arbetat :föp-att ·växlad.yra eNteril.a: 
place.vihgar på: hem· fön vål'd och. boertd'en tUl fämilje.heJ11Isplacerfngar. P-0cR, af 
d~t '4,',,rts · ff J5ek., .... er ·, ed'. att ~,i'tta fämife.hetn, _ !,()l_ .aH .. _n..JJJ11JJ . m . _ .. ,1,1 . . . __ . -J .. ,. 

F<Jr ätt möta .. Qet) ut!l:@ni.ogJ1äm,ndero'fötv~t11ingett ~tår infö:r har man &land tåll!lät' 

i°:~~i:_r:a~ ett särs!s:Jts ad,ete m~f, a~ strylcturerat ~rbce!a me~ ,~ ~l~~ llPFl Y.~?~11. 
ut1föm 0.eho:v~t •. malet rned varden ,0Gf1 .att noia folJ.a. var4e mdrv1ds _µfan för ,ett: 
$.Ofl r,esuttat, i s,1ft:e att avsluta .så fort det bara-&år. 

Nämnden uppmanar fönralföingpn fottsäffa arbeta aktivt. fot att: skapå. alternati:v.a 

'Socialnämnden 

,Jristerfo9 l.Jtdtc1gei 'oestyrte-s 



'Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

lös11ingar bl.a. att hitta fler familjehem i egen regi i det fall det är möjligt. 

Sänt till: 
Johan Persson 
Sus Lat'ltz 

Socialnämnden 

Justering Uttlraget bestyrkes 
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:HäS'slelu;dms 
kommun 

tSocfair:fätnnden 

'Sammanträdes datum 
wi1.04,;10 

'Omedelbart j;ustetad i separat protokoll 
OJ)r: SF~g1f100 

,Socialn'ämnden 

,Justeiing Uldr:aget bestytkes 



SA1Y1MANTRÄ:PESPRO'J;OKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-2.0 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 30 

För 1kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till }fändlingarna 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden hat tagit del av följande handlingar: 

1. Protokollsutdrag KS 2021-03-03 § 30 Uppdrag att åte1;kornma med förslag 
på föreningsstöd 

2. Protokollsutdrag KSAU 2021-03-17 §: 30 Ansökan om bjdrag till förstudie-
för statt a.v Fontänhus 

3. Minnesanteckningar Tre förvaltningar 2021-02-12 

4. Tre förvaltningar, verksamhetsb-eriittelse 2020 

5. Anhörigstöd, verksamhetsberättelse 2020 

6. Enskild .bverertsltommelse angående anställrungs uppb:örande (Dru. SF 
2021/197) . 

Socialnämnden 

Justering t2? S,l.l Utdraget bestyliles 
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.SaJrunantr~desMtoRt 

.2()2c1sQ4-,ZQ 

Hässleholms 
kommu_n 

Söcfatt1älit11äen 

§ -31 

B·e$-IUt 
~odalnJmmien bes1uru föl)a'rtde: 

~e;dqvis~~le p:ro:tokoJ.t I~ ro:e_d ,gqdk~nna:n:de till hnncilinga:rn--a:~ 

PQ~Jand.~ m;1~teri~lii:~s. ~ed: g0dk:~ n'iiri.de till ha.nclllngarJJa:: 

B.eskrivntng c\lV: ä.rer:ide-t 
:S0dain:amnde11 har ta,git deI ,av :följan.cl:e ]ltötokoll: 

1. ,~~ia:~~.cle.oi p,.toto:k€1U 20-21-Q,3-Z.3; 

'2, Aibetsutskottets ,Pfätokoli 2021--ff3,-3n, 

3. Aizh:etsuc:Skötte.fs p:rötok.oll io21,~04-t3 

Socialnamntten· 

Juslercing 



ftässlehq{ms 
kom.mun 

Sc;,c~äln]frfjnffen: 

§32 

1E3eskrl,.,ni1u1· av äfende-t 
'Inga övriga fnägo.:r.: t0gs opp. 

~ainJ91iO!(!i.desclal!flfi 
;2021~04,2.0 

.Utdraget aestyrkes 



SAMMANTR.ÄDESPR0TOKOll 

Samnianträdesdatum 
2021-04-20 

Hässleholms 
kommun 

Soclafnämnden 

§ 33 

Ej debitera tillsynsavgift 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att den årliga tillsynsavgiften för verksam.h.tter med 
stadigvarande serve.tingstillstånd för 202:1,. inte -sb debiteras. 

Beskrivning av ärendet 
Hässleholms kommun har tillsynsavgifter som är baserade på föregående års 
omsättning av alkohol på respektive serveringsställe, (Kf 2015-06-08}. Avgiften skall 
normalt betalas senast i mars. Sociafnämnden har med anledning av pandemin och 
kännedom om cle följder den haft för stora delar av restaurangb.ranscheo, beslutat 
att inte debirem 2021 års tillsyosavgifter. Branschen har en fortsatt svår ekonomisk 
simation. Restaurangverksamheten är viktig föt Hässleholms koniw.oo, För att i 
någon mån um:lerlätta för verksamhefefjfa avstår kommunen från att ta ut 
tillsynsavg'if:t för 2021 för-verk1,amheter: med stadigvarande serverkgstillstånd. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrl<es 
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Hässtehdlms 
kommun 

SoeialbtJmnderr 

,Sarnro.anträd!a!S'.datum· 
2021 .04.2g 

OmedelbartJustetad i separat ·pxo·tokl>ll 
Qnr~ SF 20Ä'l.11~3 ' 

'§ocialnämnd.e:n· 

J·ustetin_g, 
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