
s 

Kallelse till Socialnämnden 
Tisdagen den 5 oktober 2021, kl. 15:00 
Blå salongen, kulturhuset 

I tur att justera: 
Ersättare: 

Lena Nilsson 
Sven Lundh 

Tid och plats för justering: Socialförvaltningen, 6 oktober 2021 

Föredragnings lista 

Ärenden 

1. Upprop 

2. Protokollsjustering 

3. Förslag reviderad delegationsordning § 58 

Handlingar 

• AU 2021-09-28 § 48 

• Förslag reviderad delegationsordning 

• 1. Förslag avsnitt 2 barn och Unga i 
delegationsordningen 

• 2. Förslag bilaga 2 till delegationsordningen 

4. Ansökan om verksamhetsbidrag till § 59 
brottsofferjouren 2022 

Handlingar 

• AU 2021-09-07 § 44 

• Ansökan om verksamhetsbidrag till 
brottsofferjouren 2022 
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5. Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 § 60 

Handlingar 

• AU 2021-09-28 § 47 

• Ansökan om verksamhets bidrag 2022 

6. Delårs bokslut 2021-08-31 § 61 

Handlingar 

• AU 2021-09-28 § 49 

• Delårsbokslut 2021-08-31 

• SN verksamhetsberättelse delår 2021 

• SN 2021 

• SN-Drift- och invanalyser med prognos 
20210831 

• Personalnyckeltal jan-juni 2021 

7. Val av ny ersättare i socialnämndens § 62 
arbetsutskott 

Handlingar 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 
2021-08-30 § 175 

8. Sammanträdesplan 2022 § 63 

Handlingar 

• AU 2021-09-28 § 50 

• Tjänsteskrivelse 

• Sammanträdesdagar och tider för inlämning av 
handlingar 2022 

Social nämnden 



9. För kännedom § 64 

• Uppföljning av upphandling av 
tolkförmedlingstjänster 

• Minnesanteckningar BRA 2021-09-02 

• Protokollsutdrag § 184 210830 "Redovisning 
av uppdrag kring samordnad 
fordonsorganisation" 

• Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 
2021-08-30 § 183 avseende ärendet "Motion om 
fältarbete" 

• Målreflektioner T2 2021 VO Barn och Unga 

• Målreflektioner T2 2021 VO Vuxna 

• Målreflektioner T2 2021 VO Mottag, stöd och 
prevention 

10. Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 65 

• Socialnämndens protokoll 2021-08-31 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-07 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-15 extra 

• Socialnämndens protokoll 2021-09-16 extra 

• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-28 

11. Information § 66 

• Vaccinering av hemlösa 

• Information om det förebyggande arbetet 

12. Fontänhus, remiss för yttrande 

Handlingar 

• Tjänsteskrivelse 

Socialnämnden 

Robin Gustavsson (KD) 

Socialnämnden 

Elin Hesslefors 
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Gunnel Nordin 

Gunnel Nordin 
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Orr!forande Sekreterare 

Socialnämnden 



Socialnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 

Blå salongen, Hässleholms kulturhus 2021-10-05, kl. 15:05-17:00; 17:05-17:15 

Robin Gustavsson (KD) ordförande 
Sven Lundh (SD) 1 :e vice ordförande 
Lena Nilsson (S) 2:e vice ordförande 
Maija-Liisa Mogensen (M) 
Joakim Karlsson (M) 
Ola Lindahl (S) 
Linda Ingvarsson (S) 
Lena Svensson (C) 
Hanna Sjöstrand (SD) 
Gunnel Bruhn (SD) 
Tony Knutsson (SD) 

Thomas Lindell (S) § 58 - § 66 
Magnus Akeborn (V) 
Ann Jonsson (FV) 

Lena Nilsson 
SvenLundh 

Socialförvaltningen, 6 oktober 

§ 58 - § 67 

Sekreterare -
Elin 

.r 

Ordförande 
Robin Gustavsson (KD) 

Justerare 
·/ j'j t ' . /. . . ·' 

( yJA;,,,__ l ,;//_, ;Y.,8v•, 
Lena Nilsson (S) 
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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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2021-10-05 

2021 -10-06 

2021-10-28 

Socialförvaltningen 

f/Jm~lf:~---------------- ----

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANIRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021 -10-05 

Hä er .. ,•~s 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Förslag reviderad delegationsordning 

Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren 2022 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 

Delårsbokslut 2021-08-31 

Val av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesplan 2022 

För kännedom 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Information 

Fontänhus, remiss för yttrande 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 58 

§ 59 

§ 60 

§ 61 

§ 62 

§ 63 

§ 64 

§ 65 

§ 66 

§ 67 
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:MMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Hässlehol s 
kommun 

Socialnämnden 

§ 58 

Förslag reviderad delegationsordning 
Dnr: SF 2021/426 

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna föreslagna ändringar i delegationsordningen 
(se bilaga). 

Beskrivning av ärendet 
Önskemål från verksamhetsområde Barn och Unga om vissa revideringar i 
delegationsordningen har framförts avseende avsnitt 2 samt i bilaga 2 till 
delegationsordningen. 

Ändringarna avser i korthet att beslut om upphävande av umgängesbegränsning och 
upphävande av hemlighållande av vistelseort flyttas från SN till enhetschef samt att 
verksamhetschef och enhetschefer får kompletterande beslutsrätt avseende begäran 
om polishandräckning för att säkerställa vård mm. (43 § p2 LVU). Önskemålen 
grundar sig i huvudsak på möjligheten till en effektivare handläggning, där 
professionen får möjlighet att fatta de beslut som inte enligt lagstiftning eller praxis 
måste tas av SN/ SN AU eller ordföranden. Det är angeläget för verksamheten och 
de enskilda som berörs att aktuella beslut kan fattas på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Förslaget innebär också minskad administration och kan ses som ett led i 
att stärka professionernas beslutsmandat. 

Detta ligger i linje med de behov verksamheten har av att få mer tid över för 
kärnverksamhet och medborgarna. Eftersom samtliga delegationsbeslut ska anmälas 
till SN behålls möjlighet till insyn och förmåga att ta det ansvar för verksamheten 
som nämnden har i enlighet med 6 kap. 6 § KL. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-28, § 48, följande: 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden besluta godkänna 
föreslagna ändringar i delegationsordningen (se bilaga). 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-08-23, § 41, följande: 
Ärendet återremitteras för vidare handläggning. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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··ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Sänt till: 
Petter Hector 
Samtliga enhetschefer Barn och Unga 
Sociala jouren 

Socialnämnden 

Justering 
•""") , 

l1;· 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Utdraget bestyrkes 
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Socialnämnden 

§ 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren 
2022 
Dnr: SF 2021/202 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 
Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag 
med 300 000 kronor för år 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Brottsofferjouren ansöker för 2022 om verksamhetsbidrag motsvarande 6 
kr/invånare. 

Verksamheten har en anställd brottsoffersamordnare som möjliggör 
tillgängligheten för brottsutsatta personer, vittnet och anhöriga samt ansvarar för 
administrativa uppgifter och utbildningar. Stödpersoner och vittnesstöd 
kompletterar med stödjande insatser. Brottsoffersamordnaren har tjänstgjort 60% 
under 2020. 

Socialnämnden har enligt 5 kap 11 § SoL ansvar för att brottsoffer får det stöd 
och den hjälp de behöver. En stor del av detta arbete utförs i praktiken av 
brottsofferjouren, även vad gäller unga brottsoffer och deras anhöriga samt 
personer som utsatts för egendomsbrott och misshandel av andra än i nära 
relationer. Brottsofferjouren är beroende av ideella krafter eller bidrag för sin 
fortlevnad. 

Bilagor 
1. Ansökan med tillhörande verksamhets berättelse 2020, årsmötesprotokoll 
2021 samt stadgar. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-07, § 44, följande: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden följande beslut: 
Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag 
med 300 000 kronor för år 2022. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Socialnämnden 

Sänt till: 
Brottsofferjouren Hässleholm 
Fredrik Olofsson 

Socialnämnden 

Justering 

S !VJ:11IANTRÄDESPROTO KOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 60 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 
Dnr: SF 2021/308 

Beslut 
Socialnämnden beslutar bevilja Frida Kvinnojour verksamhetsbidrag för 2022 med 
100 000 kronor. 

Protokollsanteckning 
Frågor socialnämnden önskar få svar på från Frida Kvinnojour: 

1) Hur många placeringar har vi på VOB? 
2) Råder platsbrist på Frida Kvinnojours skyddade boenden för män och 

kvinnor? 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) och Sven Lundh (SD) yrkar bifall till förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Frida Kvinnojour ansöker om verksamhetsbidrag för 2022 på 250 000 kronor. 

Frida Kvinnojour uppger i sin ansökan att verksamheten vilar på två ben. Det ena 
är det skyddade boendet och det andra är den öppna verksamheten som bemannas 
av en person på 100 %. 

I den öppna verksamheten erbjuder de samtal, stöd och vägledning. Barn till 
våldsutsatta erbjuds så kallade Trappsamtal. 

Hässleholms kommun har sedan flera år tillbaka ett väl utbyggt kring våld i nära 
relation. Arbetet riktar sig såväl till utsatta som förövare, oavsett kön. 

Socialförvaltningen har under flera år haft ett kontinuerligt samarbete med Frida 
Kvinnojour. I kriterierna för att beviljas förenings bidrag framgår att verksamheten 
skall ha direkt anknytnings till socialnämndens ansvarsområde och skall komplettera 
kommunens egna insatser. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-28, § 47, följande: 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden besluta bevilja Frida 
Kvinnojour verksamhetsbidrag för 2022 med 100 000 kronor. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Sänt till: 
Anders !versen 

Socialnämnden 

Justering .J( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Utdraget bestyrkes 
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Socialnämnden 

§ 61 

Delårsbokslut 2021-08-31 
Dnr; SF 2021/484 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Socialnämnden beslutar godkänna redovisat delårsbokslut för perioden 2021-01-01 
- 2021-08-31. 

Beskrivning av ärendet 
I "Strategisk plan 2021 - 2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022 - 2023" är 
det beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonomiska uppföljningar. De 
uppföljningar som avses är månadsuppföljning per siste februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari - augusti samt årsredovisning. 

Månadsuppföljningarna och delårsrapporten ska lämnas till kommunstyrelsen enligt 
fastställd tidplan. 

Nämndernas verksamhetsberättelse som ingår i delårsrapporten ska ses som ett 
förslag på text till slutprodukten Delårsrapport 2021, även om 
verksamhetsberättelsen är antagen av nämnd. Innehåll och utformning av 
verksamhetsberättelsen är därför inte bundet av beslut i nämnden. För att få ihop 
produkten, kan ändringar behöva göras i materialet beroende på omfattning, 
språkbruk, analys och tydlighet. Omfattning av verksamhets berättelsen till 
delårsrapporten är två sidor. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-28, § 49, följande: 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden besluta godkänna 
delårsbokslut för perioden 2021-01-01 - 2021 -08-31. 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA.MMl IRÄUESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 62 

Val av ny ersättare i socialnämndens arbetsutskott 
Dnr: SF 2021/485 

Beslut 
Socialnämnden beslutar välja Hanna Sjöstrand (SD) som ersättare för Sven Lundh 
(SD) i arbetsutskottet. 

Sven Lundh (SD) nominerar Hanna Sjöstrand (SD). 

Beskrivning av ärendet 
Johanna Hörgerud (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden från 
21-09-01. Johanna Hörgerud (SD) hade uppdraget som ersättare i arbetsutskottet 
för Sven Lundh (SD). Ny ersättare ska väljas. 

Sänt till 
Troman 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

11 (17) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Hässleholms 
un 

Socialnämnden 

§ 63 

Sammanträdesplan 2022 
Dnr: SF 2021/505 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 
Socialnämnden fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2022 för 
socialnämnden, socialnämndens arbetsutskott, förvaltningsträff, 
förvaltningssamverkan samt sista dag för inlämning av handlingar. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens 
arbetsutskott har tagits fram. Planeringen av sammanträdestiderna har utgått från 
följande förutsättningar. 

Allmänna fa"rutsättningar 

Inget sammanträde har lagts in på kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens 
sammanträdes tider. 

Inget nämndsammanträde har heller lagts in under vårvinterlovet 2022-02-21 -
2022-02-27, påsken 2022-04-01 - 2022-04-08 eller höstlovet 2022-10-31 -
2022-11-04. 

Planeringen av sammanträdestiderna har i möjligaste mån utgått ifrån att 
socialnämndens arbetsutskott har minst 2 sammanträden/ månad på tisdagar och 1 
nämndsammanträde, tisdagar. Under sommaren har det lagts in en mötesfri månad, 
sista arbetsutskottet innan uppehållet är den 21 juni och det första är sedan den 26 
juli. Om extra arbetsutskott behövs, placeras det in efter behov. Socialnämnden har 
sitt sista sammanträde innan sommaren den 14 juni och därefter den 30 augusti. 

Bilagor 
Sammanträdesdagar och tider för inlämning av handlingar 2022 

Sänt till 
Nämndsekreterare Socialförvaltningen 
Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 64 

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. Uppföljning av upphandling av tolkförmedlingstjänster 
2. Minnesanteckningar BRA 2021-09-02 
3. Protokollsutdrag§ 184 210830 "Redovisning av uppdrag kring samordnad 

fordonsorganisation'' 
4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-08-30 § 183 avseende 

ärendet "Motion om fåltarbete" 
5. Målreflektioner T2 2021 VO Barn och Unga 
6. Målreflektioner T2 2021 VO Vuxna 
7. Målreflektioner T2 2021 VO Mottag, stöd och prevention 

Socialnämnden 

Justering Jf Utdraget bestyrkes 
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Socialnämnden 

§ 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

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 ej sekretessbelagda protokoll: 

• Socialnämndens protokoll 2021-08-31 
• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-07 
• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-15 extra 
• Socialnämndens protokoll 2021-09-16 extra 
• Arbetsutskottets protokoll 2021-09-28 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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S.AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 66 

Information 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av följande information: 

1. Vaccinering av hemlösa i Hässleholms kommun. Socialnämnden tackar 
Thed Carlsson för föredragningen. 

2. Information om det förebyggande arbetet. Socialnämnden tackar Gunnel 
Nordin för föredragningen. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 67 

Fontänhus, remiss för yttrande 
Dnr: SF 2021/532 

Beslut 
Socialnämnden beslutar delegera yttrandet till Arbetsutskottet efter att nämnden vid 
dagens sammanträde fått information om ärendet samt inriktningen på yttrandet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen (KLF) har begärt genom en remiss nämndens 
yttrande på en ansökan från Fontänhus om etablering i Hässleholms kommun. 
Ärendet är inte färdig berett och bör redovisas innan nämndens nästkommande 
sammanträde 16 november. 

Sänt till 
Socialförvaltningen 

Gunnel Nordin 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Socialnämnden 

Socialnämnden 

Justering /4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Utdraget bestyrkes 
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