
Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2021 -02-16, kl. 15:00-15:45 

Robin Gustavsson (KD) 
Sven Lundh (SD) 
Lena Nilsson (S) via Teams 
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 (Iill) via Teams 
Karl-Johan Clementz (SD) via Teams 

Sus Lantz, förvaltningschef via Teams 
Ina Zuljevic, nämndsekreterare 

SvenLundh 
Lena Nilsson 

Socialförvaltningen 2021-02-18 

§8 - §14 

Sekreterare 

Ordförande 

lua Zuljevic ✓ 
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Robin Gustavsson (Iill) 

Justerare 
Sven Lundh (SD) 
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Hässl olms 
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 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2021 -02-16 

2021 -02-18 

2021-03-12 

Socialförvaltningen 
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Ina Zuljevic ✓ 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hä leholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

lnvesteringsbudget 2021 utökat behov 

Revidering av Socialnämndens delegationsordning 

Uppföljning av Public Partners granskning 

Socialnämndens verksamhetsplan 2021 , reviderad 

Rapport enligt 16 kap 6 h § Sol om ej verkställda beslut per 
2020-12-31 

För kännedom 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

.l 

§8 

§9 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

§ 13 

§ 14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

H'"ssleholm 
kommun 

Socialnämnden 

§8 

lnvesteringsbudget 2021 utökat behov 
Dnr: SF 2021/69 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Socialnämnden äskar 1 000 000 kronor, utöver 500 000 kronor som erhållits i 
investeringsbudgeten 2021, för kostnader som beskrivits i tjänsteskrivelsen. 

Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Sverigedemokraternas ledamöter yrkar att kostnaderna läggs på lokalhyran och att 
hyresvärden står för dessa och att en justering av hyran görs därefter. 

Lena Nilsson (S),Joakim Karlsson (M), Maija-Liisa Mogensen (M) och Magnus 
Åkeborn (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut med den av 
Sverigedemokraternas föreslagna ändring under proposition och finner 
arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringsbudget på 500 000 kr för 2021. 
I denna budget ingår larmsystem för Kv. Kornet 400 000 kr, samt möbelinköp 
100 000 kr. 

Nya uppgifter om tillkommande behov innebär investeringar med sammanlagt 
1 500 000 kr. Nya uppgifter om ett utgående larmsystem på Tingshusgatan 
(400 000 kr) som omgående behöver bytas ut. Belysning (190 000kr), persienner 
(140 000 kr) och film på fönster (200 000 kr), samt ytterligare inventarier (70 000 kr) 
i den nya lokalen Kv. Kornet har tillkommit. Detta är investeringar som behövs för 
att ha en god arbetsmiljö och säkerhet. Därav ett behov av utökning på 
investeringsbudgeten för 2021 med 1 000 000 kr. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2021-02-09, § 8, Socialnämnden följande 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

beslut: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Socialnämnden beslutar äska 1 000 000 kronor, utöver 500 000 kronor som erhållits 
i investeringsbudgeten 2021, för kostnader som beskrivits i tjänsteskrivelsen. 

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

Sänt till: 
Sus Lantz, förvaltningschef 
Johan Persson, ekonomichef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAfvIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

H··ss1 ho ms 
kommun 

Socialnämnden 

§9 

Revidering av Socialnämndens delegationsordning 
Dnr: SF 2021/48 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Föreslagen revidering av Socialnämndens delegationsordning antas. 

Beskrivning av ärendet 
Personalavdelningen vid Kommunledoingsfö rvaltningen har tagit fram riktlinjer för 
uppvaktning av medarbetare inom Hässleholms kommun (dnr. KLF 2020/984). 
Istället för att ange belopp föreslås att det i anmärkningen till aktuella punkter i 
delegationsordningen hänvisas till dessa riktlinjer. Detta innebär förändringar i 
punkterna 8.9.1, 8.9.2 samt 8.9.4. Rätt delegat har därutöver förtydligats. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2021 -02-09, § 9, Socialnämnden följande 
beslut: 

Föreslagen revidering av Socialnämndens delegationsordning antas. 

Sänt till: 
Katarina Borg, HR-specialist 
Pernilla Erlandsson, jurist 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 10 

Uppföljning av Public Partners granskning 
Dnr: SF 2021/7 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Socialförvaltningens redovisning godkänns och Socialnämnden konstaterar att 
förvaltningen fortlöpande ser över att ha en hög kvalitet, god kostnadskontroll samt 
säkerställer att så långt möjligt ge rätt insats i rätt tid och till rätt kostnad. 

Socialnämnden bedömer att en organisationsförändring enligt Public Partners 
förslag kommer innebära ytterligare organisationsförändring, vilket inte ger något 
mervärde eller garantier för en verksamhet till lägre kostnader. 

Genomförd utredning jämte Socialnämndens beslut redovisas till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 

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. 

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. 

Public Partners rekommendation var att denna förändring bör genomförs med 
följande principer som grund: 

Tydliggör myndighetens roll att vara systemledare med ansvar för: 
- Beslut 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

l 

7 (14) 



ANIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

- Uppföljning 
- Definition av kvalitet 
- Likvärdighet mellan olika utförare 

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

Efter föredragning av ovan så har Socialnämndens arbetsutskott fått i uppdrag av 
Socialnämnden att ytterligare bereda åtgärder efter slutredovisningen från Public 
Partner. 

Ytterligare 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. 

Därefter fick 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. 

Utifrån Public Partners rekommendationer så har den fortsatta kartläggningen visat 
på tre konsekvenser. 

1. Att hålla samman all myndighetsutövning skulle kräva en ny 
omfattande omorganisation. 
Sedan Spaning och Innovationsresan så har Socialförvaltningen genomgått 
ett stort antal större och mindre organisatoriska förändringar. Den 
organisation som vi har bygger på ett mycket brett arbete med stor 
delaktighet, och där medarbetarna själv fått komma med förslag. Tyvärr har 
vi varit tvungna att göra fortsatta förändringar utifrån både ekonomiska 
förutsättningar men en hög arbetsbelastning. Medarbetarna är extremt 
förändringströtta och vi har redan en alldeles för hög personalomsättning 
beroende på den höga arbetsbelastningen. Undertecknads bedömning är att 
vi inte kan riskera ytterligare omsättning för att möta behovet som Public 
Partner bedömt beroende på att vi riskerar ytterligare brister i kvalitet och 
resultat mot medborgarna. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

2. Att föra över ekonomi tillsammans med beslut har inget tydligt syfte. 
Prestation, kvalitet och resultat kan mätas på andra sätt vilket förvaltningen 
redan gör. Det framgår inte i Public Partners underlag vad syftet skulle vara 
men att ekonomin ska föras över tillsammans med beslut. Om syftet är 
likvärdighet så ska det även ställas mot att vi i stora delar i dagsläget redan 
använder externa aktörer gällande placeringar. 

3. Trots tydliga föreskrifter om kvalitet och effektivitet så är detta en 
utmaning för förvaltningen att arbeta vidare med. 
Socialförvaltningen har att arbeta efter Socialstyrelsens föreskrifter och 
handböcker om handläggning och dokumentation och det framgår tydligt 
vad uppdraget är utifrån såväl kvalitet, effektivitet och beslut i de olika 
delarna. 

Som ett led i att komma tillrätta med utredning och uppföljningsprocessen 
gällande främst barn och unga så har förvaltningen under 2020 - 2021 
planerat och delvis genomfört ett antal genomlysningar som kommer att 
beskrivas i Kvalitetsberättelsen för 2020. Den kommer att påvisa ett antal 
utmaningar som vi behöver arbeta vidare med. 

Inför 2021 finns även ett förslag om att inrätta en tjänst i form av en 
verksamhetscontroller i syfte att aktivt arbeta med kvalitet och resultat gentemot 
placeringar i heldygnsvård. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2021-02-09, § 11, Socialnämnden följande 
beslut: 

Socialförvaltningens redovisning godkänns och Socialnämnden konstaterar att 
förvaltningen fortlöpande ser över att ha en hög kvalitet, god kostnadskontroll samt 
säkerställer att så långt möjligt ge rätt insats i rätt tid och till rätt kostnad. 

Socialnämnden bedömer att en organisationsförändring enligt Public Partners 
förslag kommer innebära ytterligare organisationsförändring, vilket inte ger något 
mervärde eller garantier för en verksamhet till lägre kostnader. 

Genomförd utredning jämte Socialnämndens beslut redovisas till 
Kommunstyrelsen för kännedom. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Sänt till: 
Sus Lantz, förvaltningschef 
Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Justering 
I 

L-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Utdraget bestyrkes 
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SA1'fN[ANI1lÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 11 

Socialnämndens verksamhetsplan 2021, reviderad 
Dnr: SF 2021/4 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Föreliggande reviderad verksamhetsplan för 2021 antas. 

Beskrivning av ärendet 
Det har uppmärksammats att den tidigare inlämnade och antagna 
verksamhetsplanen innehöll en del felaktigheter. Detta har nu reviderats. 

Det som reviderats är följande: 

Under avsnittet Ansvar och uppdrag. Det var inte uppdaterat efter det nya reglementet. 
Det är nu ändrat så att uppdraget överensstämmer med det reglemente som antogs i 
och med att vissa av Socialnämndens uppgifter övergick till den nya 
Arbetsmarknadsnämnden. 

Kapitel 8 innehöll gamla verksamhetmått. Avsnittet har tagits bort i sin helhet. 
Under våren 2021 kommer nya och uppdaterade verksamhetsmått att tas fram. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2021-02-09, § 12, Socialnämnden följande 
beslut: 

Föreliggande reviderad verksamhetsplan för 2021 antas. 

Sänt till: 
Sus Lantz, förvaltningschef 
Anders !versen, verksamhetschef 

Socialnämnden 

Justering ., Utdraget be styrkes 

c.,, -L, 
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SA.MIY1ANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Socialnämnden 

§12 

Rapport enligt 16 kap 6 h § Sol om ej verkställda 
beslut per 2020-12-31 
Dnr: SF 2021/41 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Rapport till Kommunfullmäktige godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
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. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2021-02-09, § 10, Socialnämnden följande 
beslut: 

Rapport till Kommunfullmäktige godkänns. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 13 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Målreflektioner T3 och helår 2020 VO Mottag, stöd och prevention 

2. Målreflektioner T3 och helår 2020 VO Vuxna 

3. Målreflektioner T3 och helår 2020 VO Barn och Unga 

4. Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 2020, årsberättelse 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 14 

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: 

1. Socialnämndens protokoll 2021-01 -19 

2. Arbetsutskottets protokoll 2021-01-26 

3. Arbetsutskottets protokoll 2021-02-09 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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