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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SA1fMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2021-05-18, kl. 15:00-16:40 

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) via Teams 
Ola Lindahl (S) 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 

Tobias Vemmenby (L) via Teams 
Thomas Lindell (S) via Teams 
Magnus Akeborn (V) via Teams kl. 15:55-16:40 

Sus Lantz, förvaltningschef via Teams 
Ina Zuljevic, nämndsekreterare 
Johan Persson, ekonomichef§§ 35, 42 via Teams 
Gunnel Nordin, verksamhetschef § 35 via Teams 
Maria Claesson, socialrådgivare § 35 via Teams 

Sven Lundh 
Lena Nilsson 

Socialförvaltningen, 2021-05-21 

§35 - §42 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
Sven Lundh (SD) 
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tfä~J?löltOfl'.lt~~ 
kommun 

Aos.l'ag l bevls 
P,rotokollet iår 'justei::at 

§c1rnmc1n!r[fd~scfatu_m 
2.02hQ5-1.B, 

J uste.cio:gen ha;1.1 tillkännagivits genom anslag: 

&ocial'aänmden. 

Datum när 0ånsJagE:Jt" 2021-0~:/2H 
s_ätls upp 

Dalum Ida alllSla:get 202'1 ~OG-1-4 
tidigastfår tas ner; 

FQ[V-?rtn.~.sl_,)lats. for 
P,rot0toll 

U ntiersl<tift 

DatUtn d~ ;i;!tasJ~l'get' 
tt9s ner- · 

Sfgnätur 

Socialnämnden1 

Jugeri119, 

S'ocialiörvalt:mmgen 
r' 

··. . ~ 
. ' ·-~---'4~-'"· .. ~ --·--~-·-~···-.-·= 

Inä 'Zul)ev:k 
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SAMMANTMDESPRO'.rOK:OLL, 

Wåssleh:olms 
kommun 

Attå'{ing av föredragnJn:9slislara: 

Muntlig :foformatklr:i 

Rekiytering ä'l,f ett .flyttJatirhem 

,$arnmäötr-ade:sdatlilm 
~021.oi;. 1.s-

Rapport ebligt 16' l<äp.' 6 h ,§ :Söt om et verksfällda: beslut ,per 
2Ö-21 .:QG-31 . 

För il{aaaedö.m, 

DeJg1vöJng av ej sekrete.ssllteJagda protokoll 

·t aokhälsnfng 

lhitiätivärende.angåen:de .tillskjutarute av yft-erli_gare medel 

Socla'l'nirril\.de1;1 

Utd.raget: besty,ikes-

,§35 

§So 

§57 

§. 3'8 

§39 

§'4-0 

§,41 

§42-
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'Sopjalf!amtfåeli 

§35 

-Sammanträdesdatum 
'40gJ -05-:18 

Ändr.i:ng av fö,redrag ning_snstan 

.Beslut 
'Socii.roätlil,tl,nen &e:sluta.h\'.tt fci t:edra~~listan ändras p~ följ an.de sätt: 

' 'lm:t:iativså1:emte' ~~(lnde'. ,tills.ltj.utande 'a--:IT-ytter~gare rnedet' '(dnr. S}i 20'21-/19"3) 
vac:ks vid rsrunmanb:-å'de"ts början ödr liggs till dago:rdningerr oth b.eh~n'dias, S'C>f'.n 

:ärende åtta. 

Sot ra·lnämnde.n 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdaturo, 
2021-os--1 ll 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§36 

Muntlig information 

Beslut 
Socialnimnden beslut.ar följande: 

Taekar föt ih'fomiationen och lägge.r den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

1. Johan Persson lämnat muntlig information om den senaste ekonomiska 
prognosen. Prognosen visar på ett underskott på 12,6 miljoner kronor som 
beror ftätnst på placeringar inom VO Barn och unga samt dyra placeringar 
io.9m VO Vuxna. 

2. fvfaria Claesson och Gunnel N'orclin lämnar muntlig info:rmat:1011 om 
Familje_ns hus. De infonnerat om deras arbete att fokusera på barn och 
motivera till samt ge föräldrar tidigt stöd. Under sommaren finns även en 
somtnarverksamhet som är välbesökt och mycket uppskättat då andra 
veiks~eter stänger ner, såsom skolan. 

Socialnämnde11 

Just!,!ring 

s. L .I 
l,)tdragel bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträäesda'lur:n 
2021-05-18 

Hässlehorms 
kom_mun 

Socialnämnden 

§ 37 

Rekrytering av ett nytt jourhem 
Dnr: SF 2021/243 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

iR:ekrytering a.v ytterligare ett jow:he.m godkänns. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskr ivning av ärendet 
I takt med att antalet barn. som blivit föremål för utredning av socialtjänsten stadigt 
ökat de senaste åren har även ~otalet barn som behöver familjehem.svår.cl blivit fler. 
Samtidigt har det blivit allt sv;åtare att få: tag i familjehem. Det furns flera 
anledningat till detta men en viktig fakt0r. 'är att samhälls utvecklingen har lett iri.11 att 
människor inte "bar det utrymmet i sina' liv som k.riivs för att ta emot ett behövande 
ba.tn i sitt hetn för kortare eller längre tid. Många vittnar även om. att barnen som 
placeras idag har en allt mer komplex problematik vilket stället stötte krav på de 
familjehem som anlitas. En konsekvens som uppstått är att jourhemsplaceringama 
har dragit ut på tiden vilket också öka:t behovet av antalet jourhemsplatser. I nuläget 
är allt som oftast platserna fullbelagda vilket innebär att förvaltningen får köpa in 
tjänsten. av en extern vårdgivare som -tillhandahållet konsulentstödda jourhem. 
Detta sker mot en hög kostnad och med -vru:ierande kvalitet. PJaceifogarna görs ofta 
akut och möfMgheteo för att hinna utreda det konsulentstödda yootbe,n:unet är: 
därmed begränsad. Detta är något som (örvaltningen v.il1 undvika men denna 
lösning har vant nödvändig för att tillfötsäkra bara i behov av skydd eller stöd 
jour hemsplats med kort varsel. Dessa placeringar sker emellertid ofta med längre 
avstånd från Hässleholm vilket förutom att de är mer tidskrävande att följa upp 
försvårar konmkten med familjen. 

J ourhemtnet är ett viktigt verktyg för att; kunna tillhandahålla skydd och stöd i akuta 
lägen men ocz~sj för· att kunna m.atc'ha baroet:/l behov mot ett wassand'e familjehem. 
Jourhemmen: är ,ocks! ·ett ·ten..tralt verktyg, :för att barn inte ska var.a pmcerade längre 
tid än nödvändigt. Ibland finns det rp.öjlighet att barnet eller den unge flyttar hem 
efter en kottat-e tids jourhemsplacering. lblan_d kan situationen föibattras då 
familjen tagit emot öppenvåtdsstöd och en hemgång är möjlig. Ett s.ådant 
intensivarbete underlättas avsevärt om jourhemmet är lokalt beläget och drivs i egen 

Socialnämnden 

Justering rl\)tdraget bestyrkes 

.6 (13) 
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SAMMANTRÄDESPRG>TOKOI.L 

Sammanträdesda.tum 
2,021•05°18 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

tegi.. Förutsattrungatna försvåras om jourbemsplatsen sker via ett konsulentstött 
jourhem och är beläget långt från llissleholm och i tillägg öka.i; tiden fö:r 
uppföljning. Placeringen riskerar att bli ett större ingripande än nödvändigt då man 
rar flytta barnet längre bort än vad som ä.r önskvärt och nöd~ändjgt. 

Förvaltningen föreslår därför att ytterligare ett jourhem rekryteras i egen regi. för att 
möta behovet i rådande läge. Skulle inte behovet kvarstå finns det inget som hindt:ar 
att antalet jourhem minskas otifrån föreJiggande behov. I tillägg kan nämnas att flera 
av de jourhem som arbetar· på uppdtli!.g a,v H~ssleholms komm\in ä,r, i 60-årsä1dern. 
Det kan dätfi:k vara lägligt att söka efte1"'nya jourhem för att: säkerställa 
jourhemsplatser framöver. Samtidigt iu:. det så att behovet måste styl'.a antalet 
jourhemsplatser. Minskar behovet kan det således även bli tal om .att minska antalet 
platser framöver. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott föreslo,g 2021-04~27, § 27, $ocialnätnnden fö~an.de 
beslut: 

Rekrytering av y,tterligare ett jourhem godkänns. 

Sänt till: 
Petter Hecto-r, verksamhetschef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget best~rkes, 
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His.sl~ho_fms 
komm-1Jn· -

~q,IT;IJJ:!{!Jilr,~de~datym, 
2,."Q.21 -(;)s.~-1,a 

Rapport enJigt 16 kap 61 h § s.o,L om ej verks.täUda 
beslut per-_2021-:03~3·1 
Dri'r;; ~F 202112!39-

ae~lot 
·Sodi'hlnäM:nclert hes'l':cttar foljänd&. 

Rifip0tf till Kottii'nunfulhnäktlge godkäfuis. 

,Bes~r'iv:;Httg (tv ~rende-t 
Antalet el ,v:dkstailda gynnande beslut enifgt S:ocialtjänstlagen (~oL), r~'k-a fäP-pott~mt~~ 
fö_x vatje :kvartal ,till TVD,, Inspektionen föt vård och. 01nstt1:g•. ,L ~a'tti}?:aenci 1ned 
:ra_pp(;)rte:tlng~n tlll NO ska: aven '$oc:iall)ämnden Ql1 K0l!ll1lu,!,1_~i,~g~ J~.a tJ'l 
statrstiktapport öv>:eJJ'-hnr må'ngi! gyrumnde "beslut e,nllgtl 4 ~R '1 § SoL :s9,i'.fl inre ltät. 
verkställts,inorn trse man~c_i~t f't,å,n_ d~gen fö't1 'bes1µttn1 y'llka typet .acv b,i$ti\-n<;l '$~!l\. 

beslc:rten-g;illet samt hut 11ä;ngrdd ~◊m 'V:14 raIDpc,1:t~ribgsJillfalfet .gå,!:J {r¼n ~~gen< f'ciJ 
respektive. Q<tslut- $'tatistikr;a-wpQttre11 ~ot;i! I~a,§, 1;illJ~P ik~ u,tf9anas på ;så:da.nti sätt 
att sek:tett\s,shela&cfa;-tipp_gil'ter Gtp, :enskilda jp.te fäfc!m~s 'u,t Qeh §kälf!_n till v,~för de: 
i;äJ:?potterade be§luteil 'Ul~ ~ v~rkstiillda ska lnt~ 'anges. Se 16 kap (}· h § SQL., 

Är.ende-ts ti:cUS'äte. hehändlrng 
S0cialn'imnd,ens a:t.b~etsutsJi!.'>tt föte:Slog :202J-O.S-11t $ 28,, Socialnämnden fö,1jande 
beslut, 

Rapport till I<bmmunfullm:aiktlae go&nns. 

'Sitn;ttilk 
!<.@mmJ;:Infu1htläktig_e 

Socialnänibden-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträ~esdatum 
2021-05-1,8 

Hässleholms 
kommun 

Socialhämnden 

§ 39 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

R:edovisn:inge,n godkänns och läggs till :lia:Pdhngatna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ha.r tagit del av föijande handlingaI: 

1. Protokollsutdrag KS 2021-03-31 § 48 Intern konttoll2020-
Granskningsrapporter 

2. Ftotgk,gllsutdra.g KS 2021-03c.-31 § 52Månadsuppföljning_l;let: den 28 
februari 2021 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 

9 (13) 
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M~sleholms 
k.bfflfflllli 

SAN1Ml\1'5J'fflA.:Ol~SPROT01(0L'L 

Sa:r.nmaJi.tra'de,sda:tom 
2,e21-:0,s:~1 a. 

DeJgJvnin,g: av ej sekretessbe-Ja~gda p-rotoko.lf 

Bestut 
S0oialnamnden: beslutar följande:. 

R:edo_vis-ade- p-rotåkeli laggs med ;g~9-lt~nnande fill han{ffingrtm1¼, 

Beskrivning a~ ä1eodet 
,Sgcihlnii.nuac{en hat t~t del av f~lJaäde protokoll; 

1, Sodalnämndens protokoll 202:1:-04-20 

2'. Sodalniimrt:den§ p.I?QtG,kQU 2Qg'f-.Oib:,ZO §§ ,29 pch .34 

.~. .J\rh~tsut$1©t~J:s ptqt◊koll ;2021 ~04-"'2? 

4. Å:tbe.ts;uts.k0>t,tef$ protokoll 2ö21-05-11 

5.. Arbets:utskottet.s pr.otokoir 2d2l-Ö5~11 -~-.29 

Socialnämnden 

Utera9e.t be..sfy1kes 
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l-lässleho1ms 
kommun 

Socialnämnden 

§41 

Tackhälsning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträclesdatum 
2021-05·18 

Ordförande 'Robin Gustavsson (KD} wkar, å nämndens vägnar, nämn:dsekreternre 
Ina 'Ztiljevic fön det fina arbetet un.der 2020: och 2021 och önskat lycka. .till i hennes 
nya uppdrag i Eslöv kommun. 

Socialnärnnd'en 

Justering Utdraget bestyrkes 
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S,9-mfr,l~Qtr:,ädr;,sdatqm 
202'1:.0§~1 ~ 

Häs:stehaims 
kommun_ 

Soti'alfl.ämhden 

J'.usterrhg 

§42 

lntttat.i'värende angående, tJUskjutande .a,v ytterltgare 
medel 
Örn: SF2921/1:$3' 

Beslu.f 
S<;>a1ä,1Qii.r.f:l!lld~~. 'b~slu:mt fö~j_an§i.e!. 

F.fä~l~g att ll'Ska ytt:etli~::te· tne:del &åb](~mrtJ:"1I.tseyrelseh av-sils<. 

Res-erv~ti"c2t1er 
:Soclalilem.o.ktate.mas ledamö.te11. och Lena Svens1,on :(<:J te-setver~t fig mo~ :l)(1slt1t_et, 

Yrkande· 
L.~.t')'a. N'ifss9n t3) ciU:saJ.Timqp:5 med, Sodaldemöktatemas ledainötet-yxkat:att ,Jii'.diaa-,:,e 
l~gt W~tiva.r~od~ (~m. SF .2021/193) vididlh ,oe-h ska skicka.still 
K<Jrotn\i.nstytelsen SQfu 'ett ~sb.t.rde om tilfa.ltjuta-nde a:v ytteiliga-re me:del. 

Lena Svensson {.C) yrbr. bifall till-S0e1aldenrokraternas y.tkan:de. 

Ordf'ätamde RobID iGustavss-on :(KD) '}tli-kar ;ä,\r~lag till fQtsl~g~t, 

Ornrö.stni'n-g 
Qr,d_fö;1;a,1qe s·tlilJ.e-r-SC¼?cialdem.o.ktatetmi.$, y:rk~d:e m€lt den a-v 0xd.1föraad.e_s försh\g att. 
~vsl!i ytk11r1J"cl.et und~,: .p.ropos,ifion ,~eh firtner ordförandes to,rsfa.g-till hes'lut .brfäTiet 

"Woterin,g begärs. 

'F01jai1d~ v0~:r:ings}}.t-t.<:jp<f@ti~P.go~tnas: "Den s,Qm. vill '~\"'slå S:oi;ntlde~o.kratewa.s .. 
fc,r1>l:i;g,ti;lstat ja. Pen ~o!D vill' T,,if~~ :S0!%.ial'~e$"&Kila-trtroas förslag:röstat n~:-" 

Följa.ode rös-tad:ejai:-Robin Gust-av...ss-.on (Kl))., Sven Lundh ($Dl, Ma~a-Liisa. 
Mogensen (M),JoakimJ~s.s:on ,(M;, Johannai 1-turgemtl (So)-, Gunnel 'Bt'{)htt ,~P) 
och T.ony- I<nut-sson .(SD}. 

Folj~~:de JÖs~de nti: Lem~ Nils§Qfi, (SJ~ Ohi. Lim:l~hl' :(S)-l Lirtda, It>;gtta.f:s,son (S) OGU 
L~~ Sve.h:S§Qf'l: (C).. 
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Hätsl,ebQW$. 
kommun 

qpciaJ[läm,,n(ii,efj 

Sarnmankitdesdatum 
.2oit-os~ 1e 

S.ocialtifttnnclen hair cfä:rmed bes1uta:t .aft a.vslå S-ocial'demokraternas yrkande att äsk_a. 
ytteillga1;e medel. från Kammuns.f,y,r.elsen. -

Uncler Sog;ia,!n.ä'mnde,ns s.artmnan;träde io2-f~0:3-s23'~. § 2.6..,. väcker Lena N.ilss:on (SJ :för 
S.oda.ldem.okta:tetna.s fodarnöt.er,, cillsammans med Lena S;venss:on {C), ett · 
initlahvärende sum be.nänu:1s 1'Initiativä:rende angående t:illskJutande· av ytterliga:t~ 
med.el'' ( dn.t. SF ~D2l/ j 9'5}. lnitlattvärendet heharrdlat törv;~trunger1s mrcter:skot.t 
och hehovet for y.tterliigare· mecfet fö.t atitkla.ta av d'et grondnpp~ag<~gm 
verksamhetsornril'de< B'arn oeh unga. hat .avseer:1de'harnen1 tith . de.tas· framtid. Med 
anlednin'g, av detta y1:kas' ,att Sodalh~mi1d~ti ~k,@ lfäk~ Jn:ed~l Wxt 1~o~ufis'fyr'1ll&,en 
för ta'tt kunna h'ålfo. en ekonomi i haia:ney, .. So~iaht})rulqe:11: b~~l~~ 2:02'1,;03-2~ §, 26 a;tt 
.remittera !ftrltrativsären4et till f§~älttlftlgtil fp-t, 'llt:ted.a.i'qg a;v ett e~~no@~t @ela 
verksin:nhe.ts\t!ld~rl~g, ,föY be$zlUt. 

På S0:~i:alaä.::tl:liicl~n§ satnmat;itt;ä'de 202J.104-20i '.§ 34, .oeslutarnfunndeii att aVVva:kta 
m~d ::1n :lis'ki:i, -~del från K~minmtsfy·r~ls:en., m:ed häo.vfaoi4g till de:redovisningact .och, 
Margjti;ra;fi-~~li n~mP.d.-eit:1 k:◊wttref att. h:a med Ko)1m,1,:uttteoniilgsko:ntotet •.od1 · 
Kommw.st;ytefami tre olika s-;immanh:atxg. 

Pa. Socialnä:mndens sammantride 2021--05-tå v~cker Lena-N'ffss.on ($): for 
Socialdem0kt-atemas ledamokr frågan ,åter och vidhåller vid :tidi'gare: lag.,t 
wtia;tiy.fu;ende att: ~s:ka:. medei från !(:ammunstyrels_eu f&r att kurrna: 11:ålla en: ,eli:QOotp! 
i balans. ·· 

Soc'falnämnde.n 

lt,.lt.draget)bl:1Slyd$_$., 
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