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Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Presentation: Resultat medarbetarenkät § 67 

Redovisning orosanmälningar § 68 

För kännedom § 69 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 70 

Revidering av överenskommelse om samarbete mellan § 71 
socialnämnden och omsorgsnämnden Hässleholm kommun 

Revidering av delegationsordning § 72 

Helårsprognos socialnämnden per oktober 2021 § 73 

Årlig uppföljning av 2021-års systematiska arbetsmiljöarbete på § 74 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 67 

Presentation: Resultat medarbetarenkät 

Socialnämnden har tagit del av presentationen av resultatet av socialförvaltningens 
medarbetarenkät. Medarbetarenkäten täcker den övergripande förvaltningsnivån 
och hålls årligen. Svars frekvensen var i år hög, med 109 svarande. Svarsresultatet 
motsvarar 3.33 på en 4-gradig skala, en förbättring från 2020 års svarsresultat, då 
motsvarande siffra låg på 3,14 (se bilaga). Efter fråga från Lena Nilsson (S) 
informerar Katarina Borg att hemarbete medfört positivt resultat på den 
kommunövergripande enkäten. Det framkommer även att frågor om arbetsmiljön 
vid hemarbete kommer att lyftas i kommande enkäter. På fråga från Sven Lundh 
(SD) om möjligheten till att utveckla svaren i enkäten informerar Katarina om att 
även detta finns i åtanke för utformning av nästkommande års enkät. 

Socialnämnden tackar HR-specialist Katarina Borg for föredragningen. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 68 

Information 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av följande information: 

1. Redovisning orosanmälningar: Socialnämnden har tagit del av redovisningen 
av till socialförvaltningen inkommande orosanmälningar samt rutin kring 
återkoppling till anmälaren och informerar utifrån frågorna Vad händer med 
anmälan, httr återkopplar socia!ftirvaltningen, nät; vem och vad återkopplas? Vad är 
orsaken till orosanmälningar och vilka är de vanligaste lJjJpgiftslämnarna? Frågor 
framkommer om vilka som ska anses ha anmälningsplikt (vilket är skola, 
vård, omsorg och polis), huruvida återkoppling kan ske trots att den som 
anmäler saknar anmälningsplikt (vilket är möjligt i den mån 
förälder/ föräldrar ger sitt godkännande) vad som händer med anmälan vid 
flytt från en kommun till en annan medan handläggning av orosanmälan 
pågår (där överlämning av ärende är möjligt) och hur socialtjänsten bedömer 
allvar/status i orosanmälan (där kontakt med familj eller skola sker i ett 
första led och där utredning inleds om bedömningen görs att anledning till 
oro är hög). Socialnämnden efterfrågar telefonnummer till 
socialförvaltningens mottagningsenhet att göra orosanmälan. Telefonnumret 
är: 0451-26 70 50. Telefontider är: måndag- fredag 10.00 - 11.30 samt 13.00 
- 14.30. 

Socialnämnden tackar verksamhetschef Gunnel Nordin och enhetschef 
Nadine Giuffrida Jansson för föredragningen. 

2. Synpunkter på Fontänhus: Socialnämnden har tagit del av information om 
synpunkter på Fontänhus. Det framkommer att socialförvaltningen 
meddelat att inte bidra till ett Fontänhus, då risken finns att kommunen inte 
kommer att kunna fullfölja ett sådant arbete. Bedömning har gjorts att det i 
kommunen finns annan verksamhet idag till stöd för målgruppen. 

Socialnämnden tackar socialchef Sus Lantz för informationen. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 69 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 1 71 2021-09-29 avseende ärendet 
"Reviderade åtgärdsplaner från april från nämnder för en budget i balans 
2021" 

2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen§ 172 2021-09-29 avseende ärendet 
"Delårsrapport januari-augusti 2021 med helårsprognos 2021" 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige§ 197 2021-09-27 avseende 
ärendet "Initiativärende om att revidera riktlinjer för lokalförsötjning i 
Hässleholms kommun" 

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-09-27 § 204 avseende 
ärendet "Motion: Utvärdering av organisationsvärderingar" 

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-27 § 186 avseende ärendet 
"omfördelning av budget för medlemsavgift i Skånes kommuner" + bilaga 

6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-10-25 § 220 avseende 
ärendet "Delårsrapport januari-augusti 2021 med helårsprognos 2021" 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 70 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 
Redovisade protokoll läggs med godbnnande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande ej sekretessbelagda protokoll: 

1. Socialnämndens protokoll 2021-10-05 
2. Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 
3. Arbetsutskottets protokoll 2021-11-09 
4. Arbetsutskottets protokoll 2021-11-11 extra 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-1 1-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 71 

Revidering av överenskommelse om samarbete mellan 
socialnämnden och omsorgsnämnden Hässleholm 
kommun 
Dnr: SF 2021/543 

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna föreslagen överenskommelse om samarbete 
mellan socialnämnden och omsorgsnämnden i Hässleholm kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschefer för socialförvaltningen respektive omsorgsförvaltningen har 
berett ärendet genom att se över överenskommelsen om samarbete mellan 
socialnämnden och omsorgsnämnden i Hässleholms kommun och reviderat tidigare 
skrivelse. Se bilaga. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-10-19, § 52, följ ande: 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden besluta godkänna 
föreslagen överenskommelse om samarbete mellan socialnämnden och 
omsorgsnämnden i Hässleholm kommun. 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Kommunledningsförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 72 

Revidering av delegationsordning 
Dnr: SF 2021/569 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 
Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av en ny punkt, 
8.10.3, som ger ordföranden möjlighet att besluta om förtroendevaldas deltagande i 
kurser, konferenser och liknande. 

Beskrivning av ärendet 
I reglerna Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda under punkt 
2.6 Förrättningsersättning står följande: 

2.6.1 Förutsättning för ersättning 
Förrättningar är sammanträden, uppdrag, ärenden med mera vilka följer av uppdraget som 
förtroendevald med inte omfattas av punkten 2.5.1 (sammanträdesarvode). 

Förtroendevald med månadsarvode har inte rätt till ersättning för deltagande i förrättning som följer 
uppdraget för vilket månadsarvode utgår. 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt 
har rätt till förrättningsersättning för: 

b) deltagande i konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör 
kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med förtroendeuppdraget. Deltagandet ska 
vara beslutat av kommunfullmäktige, nämnd utskott eller bolag. .Andra förtroendevalda än 
kommunalråden har rätt till förrättningsersättning för deltagande i kurs eller konferens i den del den 
omfattar mer än en dag. 

Enligt punkt 2.6.1 b ska deltagandet vara beslutat av kommunfullmäktige, nämnd, 
utskott eller bolag. För att underlätta beslutsprocessen föreslås att socialnämndens 
ordförande är delegat i att besluta om förtroendevaldas deltagande i kurser, 
konf er en ser och liknande. 
8.10.3 Förtroendevaldas Ordföranden 

deltagande i kurser, 
konferenser och liknande 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-09, § 55, följande: 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden följande beslut: 
Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av en ny punkt, 

Social nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Socialnämnden 

SAivIMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-1 1-16 

8.10.3, som ger ordföranden möjlighet att besluta om förtroendevaldas deltagande i 
kurser, konferenser och liknande. 

Sänt till: 
Charlotte Haglind 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 73 

Helårsprognos socialnämnden per oktober 2021 
Dnr: SF 2021/608 

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisad årsprognos per oktober 2021. 

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. 
Ekonomiavdelningen (KLK) jobbar för att standardisera sina processer och som ett 
led i detta kommer uppföljningsmallen vid månadsuppföljningen att följa samma 
utseende som avvikelseanalysen som används till bokslutet. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-09, § 56, följande: 

Godkänna redovisad årsprognos per oktober 2021. 

Sänt till 
Omid Ismail 
Sus Lantz 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-1 1-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 74 

Årlig uppföljning av 2021-års systematiska 
arbetsmiljöarbete på Socialförvaltningen 
Dnr: SF 2021/567 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisad uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för år 2021, med tillhörande övergripande handlingsplan och 
överlämnar den som sin egen till kommunledningsförvaltningen. 

Sammanfattning 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. 
Den årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet och att 
högsta ledningen ska får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt på 
vilket sätt det behöver förbättras. Uppföljningen ska identifiera de brister som finns 
i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. 
Förvaltningen sammanställer vad som framkommit övergripande i en handlingsplan 
som redovisas i förvaltningens samverkansgrupp, till nämnden och därefter till 
kommunledningen, som ansvarar för en kommunövergripande redovisning till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Senast 2021-11-30 ska handlingsplanen 
vara kommunledningsförvaltningen tillhanda. 

Beskrivning av ärendet 
Den årliga uppföljningen berör hela organisationen och ska genomföras på 
arbetsplatsnivå. Varje chef ansvarar för att frågorna i checklistan besvaras i 
samverkan med skyddsombud på arbetsplatsen. Den avslutande delen av 
checklistan besvaras av chef på förvaltningsnivå tillsammans med skyddsombud och 
den förvaltningsövergripande samverkansgruppen. Brister som observerats har förts 
in i en handlingsplan för årlig uppföljning. Kvarstående brister från föregående 
uppföljning som inte är åtgärdade förs även dessa över i handlingsplanen. Varje 
verksamhetsområde hanterar sina handlingsplaner. De brister som är generella för 
hela förvaltningen förs in i en övergripande handlingsplan och redovisas till nämnd 
och kommunledningsförvaltningen efter samverkan i FÖSAM 2021-11-10. Då 
arbetsutskottet har möte innan FÖSAM kan handlingsplanen komma att 
kompletteras innan socialnämndens möte 2021-11-16. 

Socialnämnden 

Justering 

I{ S.l I 
Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-11, § 58, följande: 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden besluta godkänna 
redovisad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2021, med 
tillhörande övergripande handlingsplan och överlämnar den som sin egen till 
kommunlednings förvaltningen. 

Sänt till: 
Rebecka Nordström, HR-specialist, Kommunledningsförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

14 (14) 


	Socialnämndens protokoll 2021-11-16
	Innehållsförteckning
	§ 67 Presentation: Resultat medarbetarenkät
	§ 68 Information
	§ 69 För kännedom
	§ 70 Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll
	§ 71 Revidering av överenskommelse om samarbete mellansocialnämnden och omsorgsnämnden Hässleholmkommun
	§ 72 Revidering av delegationsordning
	§ 73 Helårsprognos socialnämnden per oktober 2021
	§ 74 Årlig uppföljning av 2021-års systematiskaarbetsmiljöarbete på Socialförvaltningen



