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SAM1v1AN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2021-08-31 

2021-09-07 

2021-09-29 

~b~ 
Elin Hesslefors 

li X 
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SAM1v1AN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Rapport enligt 16 kap 6 h § Sol om ej verkställda § 48 
beslut per 210630 

Remiss - Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun § 49 

Förslag tillägg delegationsordning § 50 

För kännedom § 51 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 52 

övriga frågor § 53 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 48 

Rapport enligt 16 kap 6 h § Sol om ej verkställda 
beslut per 210630 
Dnr: SF 2021/403 

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 4'ite har verkställts inom tre månader från 
dagen för besluten, vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång 
tid som vid rapporteringstillfallet gått från dagen för respektive beslut. 
Statistikrapporten som lämnas till KF ska utformas på sådant sättatt 
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 föreslår 2021-08-23, § 39, socialnämnden följande 
beslut: 

Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

J{ 
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SAI\1MANTRADESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§49 

Remiss - Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms 
kommun 
Dnr: SF 2021/413 

Beslut 
Socialnämnden beslut'lr att återremittera ärendet för ytterligare politisk beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har att yttra sig om: 
• Kommunövergripande riktlinjer för lokalförsörjning 
Detta dokument syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun. Kommunens verksamheter ska arbeta 
med lokalförsörjning efter en enhetlig strategi och skapa en samsyn i dessa frågor 

• Bilaga 1 - Nämndernas lokalbehov med prioriterings ordning 
•Bilaga 2 -Behovsbeskrivningvid nya lokalbehov. 
Socialnämnden ser fram emot och anser det viktigt med detta dokument som 
tydliggör processen för lokalförsörjning. Nämnden lämnar följande synpunkter för 
beaktande i sitt remissyttrande. 

Sänt till 
Anders !versen 

Socialnämnden 

Justering 

J( 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021 -08-31 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 50 

Förslag tillägg delegationsordning 
Dnr: SF 2021/427 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att presenterat förslag till tillägg i delegationsordningen 
godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Det har framförts önskemål från verksamhetsområde Vuxna om att det tydliggörs 
vem som kan besvara Skatteverkets förfrågningar med stöd av 17 a § FBL. Utifrån 
delegationsordningens utformning föreslås befogenheten regleras i en ny punkt i 
avsnitt "4. Handläggning, gemensamt och generellt" och få nr. 4.6.21. Det bedöms, 
utifrån den kunskap som krävs för att lämna biträde och relevanta uppgifter, som 
lämpligt att socialsekreterare anges som delegat. 

Sänt till 
Pernilla Erlandsson 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 51 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

För kännedom 

1. Lex Sarah - Bristande dokumentation och handläggning 

2. Motion om att införa Ängelholmsmodellen, Aktivitet Förebygger 

3. Motion gällande införande av etableringslån i Hässleholms kommun 

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-07 avseende ärendet 
"Motion om att göra en plan för bostad först i Hässleholm". 

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-16 § 117 avseende ärendet 
"Dialogmöten - kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnder". 

6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-16 § 116 avseende ärendet 
"Månadsuppföljning per den 30 april 2021". 

7. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-06-16 § 123 avseende ärendet 
"Revidering av sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen". 

8. Underlag inför budget 2022 och åtgärdsplan 

Socialnämnden 

Justering 

X 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisade protokoll läggs med godkännande till handlingarna: 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande protokoll: 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

• SN 2021-06-15 

• AU 2021-07-27 

• AU 2021-08-23 

Socialnämnden 

Justering 

j{ 
Utdraget bestyrkes 

8 (10) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 53 

Budgetpresentation 2022 
Dm: SF 2021/442 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Förvaltningens redovisning inför budget 2022 godkänns. 

Socialdemokraterna och Centerpartiet godkänner redovisningen men deltar inte vad 
avser beloppet på 15,5 miljoner kronor. 

Protokollsanteckning 
Magnus Akeborn M deltar inte i redovisningen av summan i ärendet, men 
godkänner i övrigt redovisningen. 

Beskrivning av ärendet 
Rapportering av nuläge och framtida utmaningar och åtgärder inför budget 2022. 

I ärendet presenteras följande underlag: 

1. Beslutsunderlag för investeringsplan för 2022 - 2024 
2. Socialförvaltningen 2022: Inför åtgärdsplan och budgetprocess strategisk 

plan 
3. Prognos för socialförvaltningens budget för 2022 

Sänt till 

Johan Persson 

Socialnämnden 

Justering 7( Utdraget bestyrkes 
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SA1vllv1AN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-08-31 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 54 

Övriga frågor/tillkommande ärenden: 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Information om tjänsteskrivelse: Atgärdsplaner från nämnder för en budget 
i balans (dnr. KLF 2021/503). Extrainsatt socialnämnd den 16 september 
för beslut om socialnämndens åtgärdsplan. 

2. Fråga från Magnus Akeborn om hemlösas förutsättningar för vaccination. 
Förvaltningen återkommer med redogörelse vid nästkommande 
sammanträde den 5 oktober. 

Socialnämnden 

Justering 

J{ I. Utdraget besty~es 
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