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Robin Gustavsson (KD) 
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Hässleholms 

kommun 

Socialnämnden 

Socialnämnden 

Justerare 
Lena Nilsson (S) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

------J-us-te-ri-ng---------~ --_M __ , __ u_~ _ra_g-et-b-es_cy_~_e_s ___________ _ 
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Hässleholms 

kommun 

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 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2021-12-14 

2021-12-15 

2022-01-05 

Socialförvaltningen 

-~ --~~---························· 
Elin HessleforsP 

Justering Utdraget bestyrkes 

------71:-X------
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SJ\llAMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Muntlig information § 75 

Information Budgetprognos per november § 76 

För kännedom § 77 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 78 

Omfördelning av personalresurs från Familjerådgivningen till § 79 
Familjerätten inom verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention 

Revidering av delegationsordning § 80 

Revidering av delegationsordning § 81 

Revidering av delegationsordning § 82 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3, § 83 

Planerade budgetåtgärder Barn och unga § 84 

Planerade budgetåtgärder Barn och unga 2 (2) § 85 

Julhälsning från Socialnämnden till Socialförvaltningen § 86 

Socialnämnden 

---J-us-tering ______ 2(_ )( 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 75 

Muntlig information 

Beslut 

SA.MMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden har tagit del av följande muntliga information: 

1. Aterföring av kartläggning behandlingsenheten. 

2. Planerade budgetåtgärder: Vuxna. 

Socialnämnden tackar Sus Lantz för föredragningarna. 

Socialnämnden 

Justering 

------~ - t-
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Socialnämnden 

§ 76 

SA1tWANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Information Budgetprognos per november 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av information avseende socialförvaltningens 
budgetprognos per november med prognos för 2022. Socialnämnden tackar Omid 
Ismail för föredragningen. 

Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 77 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Minnesanteckningar anhörigrådet 

2. Minnesanteckningar BRA 2021-11-25 

3. Planerade budgetåtgärder, verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-24 § 211 avseende ärendet 
"Utökat äskande till investeringsbudgeten 2021 från socialnämnden" 

5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-24 § 213 avseende ärendet 
"Månadsuppföljoing per den 31 oktober 2021" 

6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-11-24 § 214 avseende ärendet 
"Atgärdsplaner efter delårsrapport för en budget i balans 2021" 

Socialnämnden 

Justering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOU. 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 78 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Beslut 
Socialnämnden beslutat följande: 

Redovisade protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

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

• Socialnämndens protokoll 2021-11-16 
• Arbetsutskottets protokoll 2021-11-23 
• Arbetsutskottets protokoll 2021-12-07 

Socialnämnden 

Justering _J( __ 1_ Utd,agelbe,ty,ke, 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Omfördelning av personalresurs från 
Familjerådgivningen till Familjerätten inom 
verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention 
Dnr: SF 2021/621 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

• Att minska Familjerådgivningens resurser från 2,0 tjänster till 1,6 tjänster 
från 1 januari 2022. 

• Att de 0,40 % tjänst som dras ner från Familjerådgivningen flyttas till 
Familjerätten. 

Beskrivning av ärendet 
Familjerådgivningen har idag 2,0 tjänster. Tidigare hade Hässleholms kommun ett 
samverkansavtal med Kristianstad kommun kring gemensam familjerådgivning. 

Det avtalet sades upp genom beslut i socialnämnden 2019-06-18. 

Sedan 2020-04-01 bedrivs familjerådgivning i kommunens egen regi, organiserat 
under verksamhetsområde Mottag, stöd och prevention, enhet Familjerätt. 

Under den tid som verksamheten har bedrivits i egen regi har kundunderlaget inte 
varit så stort att det motiverar två heltidstjänster. Under den första inledande tiden 
avsattes tid för marknadsföring på olika sätt men trots detta bedöms inte underlaget 
vara tillräckligt för att motivera 2,0 tjänster. 

Beskrivning av ärendet 
Under januari 2020 till december 2020 genomfördes 468 samtal. 

Under januari-2021 fram till 27 oktober 2021 genomfördes 438 samtal. Prognosen 
tyder då på en viss ökning. 

Vid kundtidsmätningen vecka 18 i år uppmättes 48% kundtid. Höstens mätning är 
ännu inte klar men siffrorna tyder på att det ligger på ungefar samma nivå som 
vårens mätning. Målsättningen för verksamheten ligger på 80% kundtid. 

Socialnämnden 

Justering -------~ --: --

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Förslaget är att personalresursen minskas med 0,4 tjänst. En medarbetare har 
önskemål om att arbeta deltid, 60 %, och en minskning av personalresursen med 
motsvarande procent ser ut svara upp mot behovet. 

Inom verksamhetsområdet finns en ofinansierad tjänst på Familjerätten. De 0,40 % 
som frigörs vid en nerdragning på Familjerådgivningen läggs över till Familjerätten 
för att delvis kunna finansiera tjänsten där. Bedömningen är att den nuvarande 
bemanningen på Familjerätten, trots en ofinansierad tjänst, är nödvändig utifrån 
förändringar i deras uppdrag. 

En konsekvensbedömning har gjorts med medarbetare, enhetschef och 
skyddsombud. I den framgår att det i stort medför enbart positiva konsekvenser för 
medarbetarna. Det kan medföra visst ensamarbete men det finns möjligheter att 
samarbeta kring detta inom verksamhetsområdet. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-23, § 59, följande: 

• Att minska Familjerådgivningens resurser från 2,0 tjänster till 1,6 tjänster 
från 1 januari 2022. 

• Att de 0,40 % tjänst som dras ner från Familjerådgivningen flyttas till 
Familjerätten. 

Sänt till: 
Gunnel Nordin 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA.11:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 80 

Revidering av delegationsordning 
Dnr: SF 2021/625 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av en ny punkt, 2.1.8, 
angående godkännande av jourhem för barn och unga. 

Beskrivning av ärendet 
I 6:6 st 3 SoL stadgas: 

"Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid upprepade 
tillfallen tar emot barn för tillfällig vård och fostran Gourhem) om inte 
förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i det är utredda 
av socialnämnd." 

För att vi ska kunna phcera barn i ett jourhem måste detta vara utrett och godkänt 
av socialnämnden. Delegationsordningen behöver förtydligas varför denna punkt 
läggs till. 

2.1.8 Godkännande av 6:6 SoL SNAU 
jourhem för barn 
och unga 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 64, följande: 
Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av en ny punkt, 
2.1.8, angående godkännande av jourhem för barn och unga. 

Sänt till: 
Charlotte Haglind 

Socialnämnden 

Justering 'Z/ I Utdraget bestyrkes 

ett:---X-----
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTR},DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

§ 81 

Revidering av delegationsordning 
Dnr: SF 2021/626 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av ett nytt stycke i 
delegationsordningen angående anmälan av delegationsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 6 kap 40 § och 7 kap 8 § kommunallagen beslutar nämnden vilka 
delegationsbeslut som ska anmälas till dem. Enligt 6 kap 39 § kommunallagen ska 
ordförandebeslut samt beslut fattade med kompletterande beslutsrätt redovisas vid 
nämndens nästa sammanträde. Det är delegaten som är ansvarig för att besluten 
anmäls till nämnd. 

Ett förtydligande av hur delegationsbeslut ska rapporteras till socialnämnden följer: 

• Ordförandebeslut fattade i brådskande ärenden enligt 6:39 KL 
återrapporteras till socialnämnden vid nästa sammanträde via 
delega tionslista. 

• Brådskande beslut som är fattade med kompletterande beslutanderätt (bilaga 
2) återrapporteras till socialnämnden vid nästa sammanträde via 
delega tionslis ta. 

• Delegationsbeslut fattade av SN AU återrapporteras till socialnämnden via 
SN AUs protokoll. 

• Delegationsbeslut i Viva fattade av enhetschef, föreståndare, 
verksamhetschef eller förvaltningschef återrapporteras till socialnämnden 
via delegationslista. 

• Delegationsbeslut i Viva fattade av övriga tjänstemän återrapporteras till 
socialnämnden via delegationslista. 

• Delegations beslut fattade i AlkT återrapporteras till socialnämnden via 
delegationslista. 

Social nämnden 
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SMvfMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanlrädesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

• Övriga delegati.onsbeslut registreras av tjänstemannen i P360 och 
återrapporteras till socialnämnden var sjätte månad i ett samlingsärende. 

• För det fall delegationsbeslutet inte registreras i ovan nämnda system 
ansvarar delegaten för att lämna in ett protokoll eller en förteckning till 
nämndssekreteraren med en kortfattad beskrivning av de beslutade ärenden. 
Det ska framgå när beslutet fattats, vem som fattat beslutet och vilket beslut 
som fattats samt ärendets diarienummer. 

• Förvaltningschef ansvarar för att hålla socialnämnden uppdaterad angående 
Lex Sarah-anmälan till IV O. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 65, följande: 

Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av ett nytt stycke i 
delegationsordningen angående anmälan av delegati.onsbeslut. 

Sänt till: 
Charlotte Haglind 

Socialnämnden 
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SAtvllv[ANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 82 

Revidering av delegationsordning 
Dnr: SF 2021/643 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av en ny punkt, 
under bilaga 2, angående beslut om tillfälligt utreseförbud. 

Beskrivning av ärendet 
I 31 cl st 2 § LVU framgår: 

"Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas, får 
nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat 
besluta om ett sådant förbud. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde." 

Med anledning av denna bestämmelse ska en punkt läggas till i bilaga 2 av 
delega tionsordningen. 

Bilaga 2 Beslut om tillfälligt 31d § LVU Ordföranden 
utreseförbud 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 66, följande: 

Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av en ny punkt, 
under bilaga 2, angående beslut om tillfälligt utreseförbud. 

Sänt till: 
Charlotte Haglind 

Socialnämnden 
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SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

1) 

§ 83 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 
3 
Dnr: SF 2021/618 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Sammanfattning 
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 inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för besluten, vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur lång 
tid som vid rapporteringstillfållet gått från dagen för respektive beslut. 
Statistikrapporten som lämnas till KF ska utformas på sådant sätt att 
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. 

Beskrivning av ärendet 

Beslutsdatum 2) Avbrott 3) Kön 4) Typ av bistånd 5) Verkställts 6) Avslutad utan att 
verkställas 

210409 p Kontaktperson 210928 
210728 F Kontaktfamilj 
210728 p Kontaktfamilj 
210712 p Kontaktfamilj 
210121 p Kontaktfamilj 
210302 p Familjehem 
210216 F Kontaktperson 210818 
210221 F Kontaktperson 210719 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-23, § 60, följande: 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

- -- ------------
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Rapporten återremitteras för ytterligare beredning. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 69, följande: 
Ärendet återremitteras för återredovisning i socialnämnden den 14 december. 

Sänt till: 
Anna J acobsson 
Socialförvaltningen 

Socia !nämnden 

Justering 

J{_ 
Utdraget bestyrkes 
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SAtvllvfANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 84 

Planerade budgetåtgärder Barn och unga 
Dnr: SF 2021/648 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Att omorganisera Familjebasens verksamhet genom att starta upp ett 
högintensivt öppenvårdsteam. 
Att inrätta ett nytt arbetsställe i form av ett högintensivt öppenvårdsteam 
med tre tjänster, två behandlare och en behandlare med samordningsansvar. 

Beskrivning av ärendet 
Förslaget är att utifrån Socialnämndens viljeinriktning 210916 förändra 
Familjebasens uppdrag till att inom befintlig budget starta upp ett högintensivt 
öppenvårdsteam och en förstärkt stödboendeform. Förväntade konsekvenser av 
detta är: 

att komma in i ett tidigare skede och undvika placering 
att förkorta tiden på HVB, såväl internt som externt 
att komplettera vårdkedjan för att möta den unges behov 
att göra individuella och skräddarsydda lösningar för bättre vård och 
behandling 
att sammantaget minska antalet vårddygn på HVB och därmed sänka 
kostnaderna 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 67, följande: 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta följande: 

Att omorganisera Familjebasens verksamhet genom att starta upp ett 
högintensivt öppenvårdsteam. 
Att inrätta ett nytt arbetsställe i form av ett högintensivt öppenvårds team 
med tre tjänster, två behandlare och en behandlare med samordningsansvar 

Sänt till: 
Petter Hector 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 
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SAlvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdalum 
2021-12-14 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 85 

Planerade budgetåtgärder Barn och unga 2 (2) 
Dnr: SF 2021/649 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 
Att ta fram och införa en modell kring Förstärkt familjehemsvård inspirerad av the 
Nl.ockingbird Fami(y Mode/ 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsområde barn och unga behöver fortsätta sitt arbete med att bygga en 
stabil och hållbar familjehem.svärd med fokus på kvalitet. Det är också avgörande 
att socialtjänsten Hässleholm blir en attraktiv uppdragsgivare för familjehem. 
Hässleholm behöver därför en tydlig modell som höjer kvaliteten på vården men 
även ökar attraktiviteten att bli familjehem. Förslaget är därför att införa en modell 
inspirerad av Mockingbird Fami(y Mode! - förstärkt familjehemsvård, vilket innebär att 
man skapar mentorhem och ett nätverk av olika familjehem. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-07, § 68, följande: 
Att ta fram och införa en modell kring Förstärkt familjehemsvård inspirerad av the 
Mocki11gbird Fami(y Mode! 

Sänt till: 
Petter Hector 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Julhälsning från Socialnämnden till Socialförvaltningen 

Beslut 
Socialnämnden tackar Socialförvaltningen för ett gott arbete under 2021 och önskar 
samtliga medarbetare på förvaltningen en god jul och ett gott nytt år. 

Socialnämnden 

Justering l/ 
- ---1~- (N-
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