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Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

Tjänsteskrivelse: Budgetåtgärder 2021 § 54 

Remiss - Riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun § 55 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 56 

övriga frågor § 57 

Socialnämnden 

Justering Utdraget be styrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

Häs 
kommun 

Socialnämnden 

§ 54 

Budgetåtgärder 2021 
Dnr: SF 2021/491 

Beslut 
Ordförande föreslår Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå 
socialnämnden besluta godkänna rapporten Socialnämndens åtgärder för 
budget i balans 2021 samt återkomma till nämnden med: 

- redovisning av konsultens kartläggning och resultat av genomlysningen (bilagan 
sida 6). 
- redovisning av förslag till ytterligare långsiktiga åtgärder av familjehemsvården 
(bilagan sida 8). 
- redovisning och ett underlag för införande av modellen Mockingbird F amily 
Model (bilagan sida 9). 
- redovisning och ett förslag med underlag för att Familjebasen breddas att även 
innefatta ett öppenvårdsteam som arbetar intensivt med ett fåtal ungdomar och 
deras familjer (bilagan sida 10). 
- redovisning och beslutsunderlag att hyra annex/lägenheter (bilagan sida 10). 
- redovisning av det fortsatta förebyggande arbetet enligt redovisningen, särskilt 
samverkan i den kommunövergripande verksamheten för ökad hälsa och minskade 
kostnader. 
- en dialog om tankarna kring följande (bilagan sida 19). 

• ett intensifierat arbete med ett fåtal ungdomar där det finns behov av 
individuella planer i samverkan. 

• genomföra föräldrastödsgrupper på andra språk. 

• praktisk coachning för familjer för att på ett enklare sätt komma i kontakt 
med socialtjänsten. 

• att bredda vårt föräldrastöd så att vi når andra grupper och att ha mer 
möjligheter till att variera våra insatser, både relationellt och praktiskt. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsförslag: 
"Vi vill att hänsyn tas till underfinansieringen som finns i Socialnämnden, under 
kommande budgetarbete, vilket konsultrapporten Public partner redovisat i sin 
rapport till Kommunstyrelsen." 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

Hä leholm 
kommu 

Socialnämnden 

Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och Lena Nilssons 
tilläggs förslag. 
Sven Lundh (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till Lena 
Nilssons förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och 
finner detta bifallet. 

Ordförande ställer därefter Lena Nilssons förslag under proposition och finner 
Lenas förslag bifallet. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar enligt 
Lena Nilssons förslag röstar ja, den som röstar enligt Sven Lundhs avslagsyrkande 
röstar nej. 

6 nej-röster, 4 ja-röster och 1 avstår. 

Robin Gustavsson (KD), Maija-Liisa Mogensen (M), Sven Lundh (SD), Hanna 
Sjöstrand (SD), Gunnel Bruhn (SD) och Tony Knutsson (SD) röstar nej. 

Lena Nilsson (S), Ola Lindahl (S), Linda Ingvarsson (S) och Lena Svensson (C) 
röstar ja. 

Ann Jonsson (FV) avstår. 

Nämnden har således beslutat avslå Lena Nilssons tilläggsförslag. 

Reservationer 
Socialdemokraterna och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet med följande 
yttrande: 
"Eftersom vårt tilläggsyrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet till 
förmån för vårt förslag som lyder enligt följande; 
Vi vill att hänsyn tas till underfinansieringen som finns i Socialnämnden, under 
kommande budgetarbete, vilket konsultrapporten Public partner redovisat i sin 
rapport till Kommunstyrelsen." 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

5 (10) 



S.A:MMA.NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

Hässleho m 
kommun 

Socialnämnden 

Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet stödjer Lena Nilssons tilläggsförslag med följande yttrande: "Vi vill 
att hänsyn tas till underfinansieringen som finns i Socialnämnden, under kommande 
budgetarbete, vilket konsultrapporten Public partner redovisat i sin rapport till 
Kommunstyrelsen." 

Beskrivning av ärendet 
I samband med åtgärder för budget i balans 2021, redovisar Socialnämnden vilka 
åtgärder som är planerade enligt bilagd skrivelse. 

Sänt till: 
Socialförvaltningen 
Sus Lantz 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

Häs leholms 
kommu 

Socialnämnden 

§ 55 

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

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lämna föreliggande remissvar på riktlinjer för 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter, Socialdemokraternas ledamöter och 
Centerpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

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 prioriteringsordning 

• Bilaga 2 -Behovsbeskrivning vid 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. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-08-23, § 40, följande: 
Att föreslå socialnämnden besluta att lämna föreliggande remissvar på 
lokalförsörjningsplanen. 

Socialnämnden beslutade 2021-08-31, § 49, följande: 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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S.Ai\1I\i1AN TRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

H ·ssl holms 
komm n 

Socialnämnden 

Att återremittera ärendet för ytterligare politisk beredning. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-15, § 46, följande: 
Att föreslå socialnämnden besluta att lämna föreliggande remissvar på riktlinjer för 
lokalförsörjningen i Hässleholms kommun. 

Sänt till: 
Anders !versen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Häs lehol 
komm 

Socialnämnden 

§ 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-09-16 

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 2021-08-31 

• AU 2021-09-07 

• AU 2021-09-15 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 
2021-09-16 

Häs leholm 
kommun 

Socialnämnden 

§ 57 

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Sven Lundh (SD) ställer en fråga om övergången från digitala till fysiska möten. 

Gruppledare Magnus Åkeborn (V) informerar om att kommunstyrelsen meddelat 
att nästkommande fullmäktige kommer att hållas digitalt och att det därefter öppnas 
upp för fysiska möten, där nämndordförande bestämmer förutsättningarna. 

Ordförande Robin Gustavsson (KD) redogör för Nämndens arbete framåt. En 
diskussion kommer att föras med förvaltningsledningen. Ordförande kommer 
därefter att återkomma till nämndens ledamöter och ersättare med vidare 
information. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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