
H .. ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

AMMANTR..ÄDESPROTOKOll 

Visheten, 2021-01 -19, kl. 15:00-15:58 
Ajournering: 15:03-15:17 och 15:33-15:35 

Robin Gustavsson (KD) 
Sven Lundh (SD) via Teams 
Lena Nilsson (S) 
Maija-Liisa Mogensen (M) via Teams 
Joakim Karlsson (M) via Teams 
Linda Ingvarsson (S) via Teams 
Lena Svensson (C) via Teams 
Johanna Hörgerud (SD) via Teams 
Gunnel Bruhn (SD) via Teams 
Tony Knutsson (SD) via Teams 

Magnus Akeborn (V) via Teams 

Maria Tennevi (KD) via Teams 
Karl-Johan Clementz (SD) via Teams 

Sus Lantz, förvaltningschef via Teams 
Johan Persson, ekonomichef§§ 1-6 via Teams 
Ina Zuljevic, nämndsekreterare 

Lena Nilsson 
SvenLundh 

Socialförvaltningen 2021-01-26 

§1 - §7 

Sekreterare 

Ordförande 
Robin Gustavsson (KD) 

Justerare ✓'~LI:,-:; { ./;~t. V J 
~ 

Lena Nilsson (S) 
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Socialnämnden 

2021-01-19 

2021 -01-26 

2021 -02-17 

Socialförvaltningen 

Ina Zuljevic 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Intern kontroll 2021 med granskningsrapport för 2020 

Socialnämndens verksamhetsplan 2021 

Socialnämndens internbudget 2021, drifts- och internbudget 

Upphandla tolkförmedl ingstjänster 

Fortsatt utredning efter granskning av Public Partner 

För kännedom 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

3 (13) 



SAtv[MANIRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

H"ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§1 

Intern kontroll 2021 med granskningsrapport för 2020 
Dnr: SF 2021/5 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Plan för intern kontroll 2021 med tillhörande risk- och väsentlighetanalys 
godkänns. 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2020 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens regler för intern kontroll anger att nämnderna ansvarar för att den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Nämnden ska årligen godkänna en intern kontrollplan och granskningsrapport för 
föregående år och överlämna denna till Kommunstyrelsen ( ekonomiavdelningen) i 
samband med inlämnandet av verksamhets berättelsen. 

Risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som 
finns under respektive nämnds ansvar och denna ska årligen uppdateras och ligga 
till grund för de moment som tas med i kontrollplanen. 

Planen för intern kontroll ska utformas utifrån kommunens regler för intern 
kontroll, risk- och väsentlighetsanalys, gemensamma kontrollmoment, och 
rekommendationer från Kommunstyrelsens bedömning samt verksamhetens behov 
av granskning. 

Kontrollmoment som uppvisade brister föregående år ska alltid ingå i 
kontrollplanen. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2021-01-12, § 1, Socialnämnden följande 
beslut: 

1. Plan för intern kontroll 2021 med tillhörande risk- och väsentlighetanalys 
godkänns. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01 -19 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2020 godkänns. 

Sänt till: 
Sus Lantz, förvaltningschef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Håssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§2 

Socialnämndens verksamhetsplan 2021 
Dnr: SF 2021/4 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Verksamhetsplan 2021 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsplanen ligger som grund för verksamhetens inriktning med mål och 
prioriterade uppgifter för år 2021. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2021-01 -12, § 2, Socialnämnden följande 
beslut: 

Verksamhetsplan 2021 godkänns. 

Sänt till: 
Sus Lantz, förvaltningschef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOlL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§3 

Socialnämndens internbudget 2021, drifts- och 
internbudget 
Dnr: SF 2021/3 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Internbudget 2021 godkänns. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn (V) avstår från att delta i 
beslutet och hänvisar till sin gemensamma budget. 

Lena Svensson (C) avstår från att delta i beslutet och hänvisar till sin egen budget. 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden/ styrelserna ska inom ramen för anvisade medel fastställa internbudget på 
detaljnivå. I bifogade dokument framgår förslag till nettobudgetram per ansvar och 
verksamhet för verksamhetsåret 2021. Inför budgetåret 2021 tilldelades 
Socialnämnden en budgetram på 177 633 tkr, samt en investerings budget på 500 
tkr. Under budgetåret sker det budgetväxlingar/budgetkompensationer gällande 
internhyra och lokalvårdskostnader, lönerevision samt interna IT-kostnader. Budget 
kan även förändras utifrån andra äskanden och andra budgettillskott. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2021-01-12, § 3, Socialnämnden följande 
beslut: 

Internbudget 2021 godkänns. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Lena Nilsson (S) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Sus Lantz, förvaltningschef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

7 (13) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§4 

Upphandla tolkförmedlingstjänster 
Dnr: SF 2020/694 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Tolktjänster upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. 
Tolkförmedlingen i egen regi läggs ner. 

En återrapportering till Socialnämnden avseende tolkförmedlingsverksamheten ska 
ske senast september 2021. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

"Sverigedemokraterna väljer att inte deltaga i beslutet om upphandling av 
tolkförmedlingstjänster. Det är positivt att kostnaderna minskar, men vi vill se 
grundläggande förändringar i möjligheterna att använda sig av den dyrbara 
förmånen tolkanvändning." 

Yrkande 
Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med följande 
tillägg: en återrapportering till Socialnämnden avseende 
tolkförmedlingsverksamheten ska ske senast september 2021. 

Omröstning 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner det bifallet. 

Därefter ställer ordförande Magnus Akeborns (V) tilläggsyrkande under proposition 
och finner även det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Tolkförmedlingen har under många år varit organiserad med två tjänster, en 
tolksamordnare och en tolkförmedlare. Tolksamordnaren har slutat och gått i 
pension. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Hässleho ms 
kommun 

Socialnämnden 

Tolkförmecllingen förmedlar tolkar till kommunens verksamheter. Företrädesvis till 
Socialförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen. 
Utöver det förmedlar de även en del externa uppdrag till andra kommuner och 
privata verksamheter såsom till exempel advokatbyråer eller behandlingshem. 

Tolkförmedlingen förmedlade 4749 uppdrag eller 5938 tolktimmar under 2019. Av 
dessa var cirka 70 % interna uppdrag. Antalet förmedlade tolktimmar har minskat 
de senaste åren. Ar 2017 var antalet 11 818. Det innebär en halvering av antalet 
förmedlade timmar på två år. Nedgången under 2020 har fortsatt. 

Tolkförmedlingen verkar inom ett område där det även finns privata aktörer. De 
har framkommit att de i vissa fall kan erbjuda tolkar till en lägre kostnad. 

Efter kontakt med kommunens upphandlingsavdelning står det klart att tolktjänster 
måste upphandlas. 

Bedömningen är att tolktjänster måste upphandlas Med anledning av det är det inte 
möjligt att längre driva tolkförmedlingen i egen regi. Den bör således läggas ner och 
tolktjänster för kommunens räkning får upphandlas enligt lagen om offentlig 
upphandling. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2020-12-22, § 75, Socialnämnden följande 
beslut: 

Tolktjänster upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. 

Tolkförmecllingen i egen regi läggs ner. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Sven Lundh (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Anders !versen, verksamhetschef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§5 

Fortsatt utredning efter granskning av Public Partner 
Dnr: SF 2021/7 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att sätta sig in i vad rekommendationen 
innebär, kartlägga dess fördelar och nackdelar samt komma med förslag på hur man 
i praktiken kan arbeta för att utveckla ekonomistyrningen enligt Public Partners 
rekommendationer. När detta är gjort återkomma till nämnden med förslag på 
beslut. Återapportering ska ske senast april 2021. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Public Partner har på uppdrag av Kommunstyrelsen genomfört en genomlysning 
med fokus på att hitta vägar för att Socialnämnden skall ha en budget i balans. 
Uppdraget har genomförts under hösten 2020 och redovisats för Kommunstyrelsen 
i september 2020. 

Socialnämndens arbetsutskott fick i uppdrag av Socialnämnden att ytterligare bereda 
åtgärder efter slutredovisningen från Public Partner. Ett uppdrag är initierat och 
överlämnat till en arbetsgrupp som har till uppgift att se över lednings och 
styrningsmodellen för Hässleholms kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen. 

Det fanns vidare ett uppdrag som formulerades av Public Partner som: 

Utveckla ekonomistyrningen i socialförvaltningen - säkerställ kvalitet, 
transparens och likvärdighet 

Utveckla ekonomistyrningen inom nämnden med sikte på att samtliga resurser som 
handlar om myndighetsutövning sammanförs till en helhet. Och att 
myndighetsutövningen överför resurser till utförarna i samband med beslut. 

Vår rekommendation att denna förändring genomförs med följande principer som 
grund: 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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AMMANTRÄDESPROTOKOlL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Tydliggör myndighetens roll att vara systemledare med ansvar för: 
- Beslut 
- Uppföljning 
- Definition av kvalitet 
- Likvärdighet mellan olika utförare 

Tydliggör de kommunala utförarnas roll vad avser: 
- Kvalitet 
- Genomförandeplaner 
- Resultat 
- Effektivitet 

Utifrån ovan behöver förvaltningen sätta sig in i vad rekommendationen innebär, 
kartlägga dess fördelar och nackdelar samt komma med förslag på hur man i 
praktiken kan arbeta för att utveckla ekonomistyrningen enligt Public Partners 
rekommendationer. När detta är gjort återkomma till nämnden med förslag på 
beslut. Aterapportering bör ske senast april 2021. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2021 -01 -12, § 4, Socialnämnden följande 
beslut: 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att sätta sig in i vad rekommendationen 
innebär, kartlägga dess fördelar och nackdelar samt komma med förslag på hur man 
i praktiken kan arbeta för att utveckla ekonomistyrningen enligt Public Partners 
rekommendationer. När detta är gjort återkomma till nämnden med förslag på 
beslut. Aterapportering bör ske senast april 2021. 

Sänt till: 
Sus Lantz, förvaltningschef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§6 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Protokollsutdrag KF 2020-11-30 § 149 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Socialnämnden 

2. Protokollsutdrag KF 2020-11-30 § 153 Budgetreglering på 
finansförvaltningen och nämnderna med anledning av kompensation för 
höga sjuklönekostnader ( covid-19) 

3. Protokollsutdrag KF 2020-11 -30 § 155 Strategisk plan 2021-2023 med 
budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 

4. Protokollsutdrag KS 2020-12-09 § 233 Nya kommunikationsriktlinjer 

5. Protokollsutdrag KS 2020-12-09 § 237 Extra julgåva till kommunens 
samtliga anställda 

6. Minnesanteckningar Brå 2020-12-02 

Socialnämnden 

Justering :/ 
j\, 

Utdraget bestyrkes 

.•"<J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Hässl halms 
kommun 

Socialnämnden 

§7 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Följande protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande protokoll: 

1. Socialnämndens protokoll 2020-12-15 

2. Arbetsutskottets protokoll 2020-12-22 

3. Arbetsutskottets protokoll 2021-01-12 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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