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Hässleholms 

kommun 

Socialnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAl\!IMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2021-03-23, kl. 15:00-16:35 

Robin Gustavsson (KD) ordförande 
Sven Lundh (SD) 1 :e vice ordförande via Teams 
Lena Nilsson (S) 2:e vice ordförande 
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 

Maria Tennevi (KD) via Teams 
Thomas Lindell (S) 

Tobias Vemmenby (L) via Teams 
Magnus Akeborn (V) via Teams 
Ann Jonsson (FV) via Teams 

Sus Lantz, förvaltningschef via Teams 
Ina Zuljevic, nämndsekreterare 
Johan Persson, ekonomichef§ 16 via Teams 
Fredrik Olofsson, arbetsledare§ 23 via Teams 

Lena Nilsson 
Sven Lundh 

Stadshuset, 2021-03-30 

§15 - §26 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Robin Gustavsson (I<D) 

~ Jl~wn 
Lena Nilsson (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: anslag~f 
togs ner -

Signatur 

Socialnämnden 

Justering 

Anslag J bevis 
Protokollet ät Justerat 

SAMMANTRÄDESFROTOKOLL 

Sammariträdesda:turn 
'2021-03-23 

Justeringen har tiUk:äoo~givits genom anslag 

Socialnämnden 

2021-03-23 

2021-03-30 

2021-04-21 

Socialförvaltningen 

r.1-:;(::,~~~; ............ . 

ll Utdraget bestyrkas 
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SAMMåNTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträöesaafum 
2021-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Soc;ialn@mnden 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslistan 

Bdkslut Socialnämnden per 2020-1.2~31 

Revidering av avtal Barnahus NÖSK 

Ansökan om bidrag till Bris region Syd för 2022 

Socialförvalt□ing~ns verksamhetsberåttefse 4020 

Socialnämndens tvalitetsberätte lse ~02:0 

POSOM 2021 

Brottsförebyggande rådets verksamhet$berättelse 2020 

För kännedom 

Delgivning av ej '$.ekretessbelagda pr-ot~l<Qll 

Muntlig lnformatron 

Initiativärende an~ående tillskjutande av ytterligare medel 

Socialnämnden 

Juste.ring J{ Utdraget bestyrl<es 

§15 

§ 1e 

§ 17 

§ 18 

§19 

§ 20 

§ 21 

§ 22 

§23 

§24 

§ 25 

§ 26 
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S.AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Hässleholms 
'kommun 

S-Ocia/nämncfen 

§ 15 

Ändring av föredragningsUstan 

8e$1Ut 
So«J!iimämnden beslutar att foredragning:slist.anändras på föl;ande sätt: 

"lnitiativåtem:le angående tillskjutande av ytterligare medel" (dnt. SF 2021/ 193), 
som väcks vid sammanträdets början, läggs till dagordningen och behandlas som 
ärende 11. 

Socialnämnden 

Justering 

rft Utdtaget bestyrkas 
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S.AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantrijdesdahitn 
2021-03-,23 

Häs$lehofms 
kommun 

Soc,ialnämnden 

§ 16 

Bokslut Socialnämnden ;per 2020·-12~31 
Dnr; SF 2021/155 

Be-slut 
Sodalnämnden: beslutar följande! 

Bokslut per 2020-12-31 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
I "Sfrategisk plan 2020- 2022 med Budget 2020 och fl.exårspfan 2021 - 20-22" är 
det heslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonotniska uppföljningar. De 
uppföljningar sam avses är månadsuppföljning per februari, .april och 
oktober, delårsrapport för perioden januari - augusti samt årsredovisning. 

Ärendets tidigare behandling 
Soeialnämndens arbetsutskott föreslog 2021-03-1.6, § 18, Socialnämnden följande 
beslut: 

Bokslut per 2020-12-31 godkänns. 

Sirnt fill: 
Sus .Lantz, förvaltningschef 
Johan Persson, ekonomichef 

$Ocialnämnden 

Jostering 

J{ 
Utdraget be.styrkes 

5 (20) 



S:AM:.tv1Al>ITR.ADESPROTOKOIL 

Sammanträdesdalum 
2021"03-23 

Hässleho lms 
kommun 

Scciafnämnden 

§17 

Revidering av avtal Barnahus NÖSK 
Dnr: SF 2021/96 

Beslut 
Sooialnämnden besltttat följande: 

1. Samverkan_,5avWet mellan de .ingående parterrut i samverkan kring Barnahus 
nordöstra Skåne ändras och fastställs i enlighet med förslag, bilaga 1. 

2. Ytterliga.te ,en tjänst knyts till Barnahus för att förstärka möjligheterna att ge 
stöd till bam, ungdomar och fatniljer i sambarnl med .att barnfoih,qr, 
genomförs. K:ostnaden är ca 7ÖÖ 000 kr per år. 

3. Kompetensen att genomföra riskbedömningar för barn med sexuella 
beteendep,:oblem knyts till Barnahus och att dessa bedömningar utförs där 
för kommunerna som ingår i .samvetkan. 

4. Den ökade ko.stnaden för Baroahus fördelas mellan kömmunern.a i enlighet 
med den fördelningsnyckel som framgår av samverkansavtalet. 

Yrkå.nde 
Sven Lundh (SD) ytlgu bifall till arbet.sutskottets förslag till beslut 

Be-skrivning av ärendet 
Avtalet-reglerar:: samarbetet inom Bamal:ms nordöstra Skåne mellan Polisen, 
.Åklagarmyndigheten, Region Skåne samt Kristianstads, Btomöllas, Hässleholms, 
Östra Göinges och Osby kommuner. Avtalet reglerat hur samverkan ska ske kring 
barn som utsätts för våld och där barnet ,ska förhö.i:as av polis. 

Styrgruppen föt Barnahus nordöstra Skåne har gemensamt granskat avtalet och 
föreslår att avtalet revideras i vissa punkter. Bilaga 1. 

Stytgruppen ha~ härutöver under en tid diskuterat hur stöd och skydd till utsatta 
b~ och familjer som kommer i kantaktmed Barnahus ,l{ap förstärkas. Sedan 
Barnahus, bildades hru.: arbetet med våldsutsatta bru:n fo.tj;satt utveckla$. S,tiftdsen 
Bamahus har tagit form forskningsrapporter, utredhingat och {örslag på 
förbättriogsåt:gärder kontinuerligt. Styrgruppen för Barnahus följer stiftelsens arbete 
och forskningen kring barn som utsätts för våld. 

Styrgruppen konstaterai: att det finns arbetssätt som itnplementerats på andra 

Socialnämnden 

Justering d j{ ] Utdrag~,,_, 

------
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S.i\lYIMANTR.Ä.DESPROTOKOU, 

Sammantrijdesdatum 
2021-0.3-23 

Hässleholms 
komme.an 

Soclalnämnd~n 

Barnahus söm bättre t:r,:ggar .barnets behov av stöd och seydd eftet att det deltagit i 
ett ba.rnförh9t. Styrgruppen menar att .det vore vä'.l;defullt om dessa arbetssätit-bckså 
kan implementeras inom ;Barnahus nordöstra Skåne. 

Som ett exempel kan nämnas arbetssättet efter barnfrjrhöret som utöver insatser i 
·samband med ·barnförhöret. också gei: stöd till barn~t och familje11 i samband med 
och efter barnförhöret. Som exempel när barnet ska träffa föraldtama efter fårhöret 
och de tillsammans ska återvända till hemmet samt;nöjlighet till snabbt stöd och 
behandling utifrån det våld som utövats. 

Några av kommunerna i samarbetet arbetar i enlighet med modellen med resurser 
från den egpa kommunen, men inte alla. Styrgruppen ser att det fums vinster med 
att alla bam som kommer i kontakt med Barnahus nordöstra Skåne fat tillgång till 
safnm.a stöd och att det finns resursei: och kompetens på Bamahus som kan ~tödja 
kommune:trta i det arbeteJ:. 

Styrgruppen ser också att antalet barn och unga med sexuella beteendeproblem 
ökar. Idag saknas det kompetens i kommunerna att genomföra riskbedömning för 
dessa bam ,ooh ungdomar. Sådan riskbedömning köps in från e.xtem leverantör till 
en kostnad om.nästan 50 000 kr pe1: bedömning. Det vore en fordel om 
riskbedömningskompetens kan samordnas i nordöstra Skåne. Me:d hänvisning till 
att det genomförs mellan 8 och 12 sådana riskbedömningar om året i Nordöstra 
Skåne och då det redan finns ett upparbetat Samarbete inom Barnahus anser 
Styrgrupp·en: .att det vore en fördel om kompetensen '.kan knytas till '.Barnahus
Nordöstra Skåne. 

Ärendets tidigare beh.ändling 

Sociälnänmcletis atbetsuts.kott föreslog 2Ö21-03-02; ~ 13, Socialrtämnden följande 
beslut: 

1. Samverkansavtalet mellan de i.Qgående parterna i samverkan kring Barnahus 
nordöstra. Skåne· andras och, fas•ts'tälls i enlighet med försrag, bilaga t. 

2. Ytterligare en tjänst knyts till Barnahus för att förstärka möjligheterna att ge 
stöd till bam, ungdomar och fi4m!jer i samband med att barnförhör 
genomförs. Kostnaden är ca 7QO 000 kr per lir. 

3. Kompetensen att genomföra riskbedömrungar för bara med sexoella 
beteepdeproblem knyts till Barnahus och att dessa bedömningar utförs där 
för kommunerna som .mgår i samverkan. 

Socialnämnden 

Jusleri"g J/ J{ 
.utdrageJ .bestyrte.s 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAf.åMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

4. Den ökade kostnaden för Batn~hus fö.tdelas mellan kommunerna i eolig)iet 
med den fördelningsoyckel som framgår av samverkansavtalet. 

Sänt till: 
Pette.t Hector, vetksatnhetschef 

SociaJnämnden 

Justering 2t )[ Utdraget bestyrkes 
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SANIMANTRÄDESPROTOKOU.. 

Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Secialn'ämnden· 

§ 18 

Ansökan om bidrag till 'Bris region Syd för 20'22 
Onr: SF 2021/90 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Bidrag till Bris region ,Syd med 5000 kronor avseendfl v:erksatnhetsåret 2022 'bevi:ljas. 

Reservationer 
Socialdemoktatemas ledamöter och Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) yrka,r att bidraget skall utökas till 10 000 kronor-och att fördelning 
av bidraget bör ses över till nästkommande år. 

Lena Svensson (C) och Thomas Lindell (S) yrkar bifall till Lena Nilssons (S) förslag 
till beslut. 

Sven Lundh (SD) och J oalcim Karlsson CM) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut 

Omröstning 
Ordförand:e ställer arbetsu:tskottets förslag till beslut mot den ~v Lena Nilssoos (S), 
föreslagna ändringsyrkande under proposition och finne.1; arbetsutskottets förslag till 
beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringspropo.sition godkanns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lena Nilssons (S) ändringsyrkande 
röstar nej." 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Robin Gustavsson (KD), Sven Lundh (SD), Joakim Karlsson 
(M), Johanna Hörgerud (SD), Gunnel Bruhn (SD), Tony Knutsson (SD), och Maria 
Tenneyi (KD). 

Soclalnämnden 

JusteJing 'utdraget bestyl'l<es 
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SAtvlM.ANmr)ESPROl'ÖKDll 

Sammanträdes datum 
2021-03-23 

Hässleholn;1s. 
kommun 

Socialnämnden 

Följ.ande :röstar nej, Le;na Nilsson (S),l..inda Ingvarsson (S), Lena Sverrsson (C) och 
Thomas Lindell (S). 

Socialnämnden har dänned bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Bris. region syd ansökier om bidrag om 150 000 kr från Hässleholms kommun för 
verk,sa.mhetsåret 2022, 

Bris är en av Sveriges ledande bamrättsorganisationei: och är en remiss.instans för 
4gförslag som påverkar barn och unga. Bris arbetar för att stötta barns rättigheter 
genom att stödja barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för bam,ets; 
.fättigheter och på-v-erb1; beslutsfattare för· ett samhälle d~ barnets 1::ättigp.eter 
cillgö°doses. Under 2018 påbörjades till exempel ett ptoje~t tillsammans med 
Sveriges stadsmission att utveckla skydchlde boenden med barnperspektiv, 

Bris region syd är en iv o,rganisatiopens fem regioner. Regionkontoret ligger i 
Mahnö, Bris har ingefl. lokal mottagning i Hässleholm. Bris stödverksamhet riktar 
sig nationellt och ,i,lhi, barn under 18 h kan kostnadsfritt och anonymt höra av sig rtill 
Bris. :Bris· erbjude,i: stöd via telefon, mejl och chat samt '.hat stödgruppet för barn ,och 
fatniljer i utsatta livssitl;iationer, blan.d annat bam i familjehem. Bris har i,i,ven en 
vuxentelefon där vuxna kan få råd och stöd kring funderingar gällande barn. 

Under 2019 hade Bris ,sammanlagt 29 869 stödjande kontakter. Av dessa var 27 143 
l1}ed ,b.aro. Kontaktema: sker via telefon_, chatt eller tµejl. Telefon. är .den vanligaste 
!kontaktsättet. Tjejer är det klart dotn'inerade könet mep 79 % av kontalhet,na. Det 
vanli_gaste .ämnet under 2019 var psykisk ohälsa (36 %), men även faroilj och 
familjekonflikter samt våld ligger högt på listan. 

Vidare arbetar Bris m~d mobilisering, samverkan och kunskapsspridning-
mellan olika aktö,rer q~h ihd.ivjder i samhället genom Br.i.f .nätverk, som. idag s.amlar 
drygt 5000 medlemmar, 

Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungdotnars rättigheter 
och förbättra deras levnadsvillkor. Bris verksamhet är beroende av bidrag från 
företag, privata givare~ fonder och till viss del från staten, 

Bris- upp.fyller Socialnamndens riktlinjet< (ol'. bidrag till icleellii föreningar. och 
organisationer. Att bistå till Bris verksamhet stärnmerviil med socialnämm:lens mål 
om att säkerställa a:tt barn och unga ges en trygg och säker uppväxt, att förebygga 
psykisk ohälsa hos bam och erbjuda hjälp så enkelt som mojligt. Bris beviljades för 

Socialnämnc,:ten 

Justering Utdraget bestyr!<es 
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SAMMANTltÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde.S,d<1:tul')'.l 
2021-03-23 

Hässleholms 
komm\ln 

Socialnämndeo 

verksamhetsåret 2021 ett bidrag med 5000 kr. 

Undertecknad föreslår att Socialnämnden beviljar Bris region syd bidrag med 5000 
kr avseende ve~ksamhetsåret 2022.. · 

Barnperspektivet 

Förslaget innebär att barn och unga sätts i första rummet. Ittis arbetar aktivt utifrån 
barnkonventionen, som blev svensk lag 1 januari 2020. 

Är:endets tidigare behandling 
Söc;ialnämndens arbetsutskott. föreslog.2021-03-16, § 19, S.oda:lnämnden följand~ 
beslut: 

Bidrag till Bris region Syd med 5000 krönot avseende verksamhetsåret 2022 
beviljas. 

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

Sänt till: 
Anders lve.rsen, v-e:rk:samhetsche( 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyri<es 
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SAMMANJ'R.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanfrädesdat.um 
2021-03-2.3 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 1'9 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2020 
Dnr. SF 2021/123 

Beslut 
Socialnämndea beslutar följande: 

Socialförvaltnihgens verksamhetsbefa:tt~lse 2020 godkänns. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) yrkar bifaU till arbetsutskottets förslag till beshit. 

Beskrivning av ärendet 
Se verks-amhetsberättelse. 

Ärendets tidigare behandli.ng 

Socialnämnd.ens arbetsutskott föreslog 2021---03--:021 § r 4, S9e1'1.ID.iit,finden följande 
beslut: 

Socialfö.ryaltningens verksattlhetsberätteJse 2020 godkänns. 

Sänt till: 
Sus Lantz, föwaltningschef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTO.KOLL 

Sammanträdescfatum 
2021-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 20 

Socialnämndens kvalitetsberättelse 2020 
Dnr: SF 20.21/53 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Framlagt förslag till k:valitetsberättelse för 2020 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Socialtjij.nstlagen ,anger att den som bedri'Q':er socialtjänst ska bedriva verksamhet 
med god kvalitet Socialnämnden ska tillse att verksamheten systematiskt och 
fottlöpande utvecklas och siktas. Sociälstyrelsen föreskrivet i SOSFS 2011:9 att 
nämnd~n ska dokumentera sitt systematiska kvalit,etsarbete·, Föreskriften 
reko,n:unertde,r~ vidare att nämnden ådigen ska sammanställa arbetet i en 
kvalitets berättelse. 

Tankenmed',en kvalitetsbe.rittelse är att elen är. öppen och: tydligt visa,.r 
uppckagsgivare samt andra i!ltresserade parter hur verksamheten har ~betat med 
att utveckla och_ säkra k:valiten i verksamheten under året som gått samt vidtagna 
åtgär.der och uppnådda resultat. 

I övrigt presenteras statistik och kontr.ollmomenti ett appendix slutet av 
k:valitetsberättelsen. D är finns uppsatta mål men också hur verksamheten nått de 
uppsatta må,len. 

Ärendets tidigare behandling 

S'ocialnå:mndens atbetsutskqtt, föreslog 2021-03--02, §. 15,, Socialnämnqen följancl.e 
beslut: 

Framlagt förslag till k:valitetsberättelse för 2020 godkänn~. 

Sänt till: 
Sus Lantz, förvaltningschef 

Socialnämnde11 

Juster1ng Utdraget besty{k.es 
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5.AMMÄNTR.AD'.ESPRD'f01<.0JlL 

Sarrtm'anträt:fe_§datum 
~0210,03...;23. 

Häs1leltofms 
kommun 

'Spoiafnämaden 

Ju:sredhg 

PO'SOM2021 
Qnr;, $'f<'~o.2111As-

Beslut 
Socialnämnden beslutar folj,ande: 

l. Verk-samhetspla:rr fot P0SOM 2021 g9.dkänos .. 

2. '\tetksamhetSbe:tätteise fSt IlOSOM l02Q' go~ruxs. 

Beskrivnirtq av ärendet 
1Ledilln_Wgi:uJ,>pen för POSOM it. Hässlehohn, bar tagj.fi form verksam.hetsplan :ffä. 
2021 med daro;i!;l för pl:anemde maten lö-r 1ednlngsgo:ippen och 
öv:rtingat/ntbildningar for l'e:dning1,- och stö.dgm_ · pp. 

- ' 

tednfugsgriippll:11 för. POSOM i J!;fässleholm h~ .ta:gtt ftt!:m, fijr$lag, till 
verksamhetsber:ättclse för ZÖ2Qt De:no·:i;, v-fW{sa-1J:J,h~soeiätt_el$~'b.ifpga:_s 
S>ocia:lllältlllderrs vetksru:nhetshemttfils-e . 

. Åre.ndets-tidigare be.f.landllng 
S:odalnärturden& ·arb,€,l]titskott före_slog 2021~03-l~,.--~ '20,. 'Sucialriä-mn.den f©ljancle; 
bep-lut: · 

1, Verksamhets_plaa for· PöSOM20ti gm1känns. 

2. V e.rksamhetsheriitte1s.e för l"DSDM. 202'0 godkänns. 

Sänt till~ 
Ahtlet:s lveJ1se:fi1 vetksam.hetschef 



Hässleho lms 
kommun 

Sociatnämrr<ien 

§22 

SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Brottsförebyggande rådets verksamhetsberättelse 2020 

Justering 

Dnr: SJ= 2021/182 

Beslut 
Seciafuämnden beslutar följande: 

Brottsförebyggande rådets ve1;ksru:nhetsberättelse 2020 godkänns. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) yrkar bifall till framlagd verksamhets berättelse. 

Be.skrivning av ärendet 
Se verksamhets berättelse. 

Sän:rtrl:h 
Ev~l:lgelinn Jonsson 

X 
Utdraget bestyrkes 

- -- --·--
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.l... 

Sammanträdesdä:tum 
2021-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 23 

För känned,om 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs tillhandlingarna. 

Beskrivning av ärendet, 
S0oialnämndet\L har tagit del av följande, handlingar) 

1. Minnesanteckningar Brå 2021-02-18 

2. Protokollsutdrag KF 2021-03-01 § 30 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden 

3. Ptotoköllsutdrag KF 2021..'O3-0l § 31 Avsägelse, av uppdrag som ersättare i 
Kom.rn:unfullmäktige, Sodalnämnden och Kultur- och fritidsnämnden 

4. ProtokoJlsutdrag KF 2021-03-01 § 41 '.Förändrad tidpunkt för fastställande 
av Strategisk plan med budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 

Socii!loämnden 

Jusletiog Utdraget bestyrl(es 
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SA.tvIMANTRÄDESPROTOKOLL-

Sammantrådesdatum 
2021-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socia/nlJm.nden 

§24 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisade protokdl läggs med godkännande till handling;irna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följancl'e protokoll: 

1. Socialnämndens protokoll 20Z1-02-16 

2. Arbetsutskottets protokoll 2021-03-02 

3. Arbetsur$kotr~ts protokoll 202-1--03-02 § 16 

4. Arbetsutskottets protokoll 2021-03-16 

Socialnämnden 

Juste.ring Utdraget bestyrkes 
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Hässlehorms 
kommun 

Sooiafnämnqen 

§25 

Muntlig information 

Beslut 

SAlvf.MANTR.ÄDESPROTOKOU, 

Sammantrådes,datym 
2021-03-23 

Socialnämnden tackax för informationen och lägger den till handlingama. 

Beskrivning av ärendet 
Efter önskemål från Socialnämnden lämnar oämndsekreter.ate Ina Zuljevic mutltlig 
:w.formation till nämnden avseende skälen till .ej verkställda beslut pet kvartal fy,ra, r.lr 
2020. 

Socialnärrmden 

Just,ering J( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Samma.nträdesdatum 
;2021'-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 26 

Initiativärende angående tillskjutande av ytterligare 
medel 
Onr: SF 2021/193 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Initiativärendet remitteras till förvaittiingen för beredning av ett ~kqnomiskt och 
verksamhetsunderlag för ett beslut. 

Protokollsanteckning 
Magnus Åkehom M lämnar följande protokollsanteckning: 

"Jag stödjer detta initiativ." 

Yrkande 
Ordförande Robin Gustavsson (Kt>);yt~ ~tt arendet ska rentlft~ras till 
förvaltnfngett fö.t beredcing av o1l( ekof)[omiskt och ve.t:ksamhetsunäerlag för ett 

beslut 

Lena Nilsson (S) yrkar bifall till Robin Gustavssons (KD) förslag till beslut. 

Omröstning 
Ordförande ställer Socialdemokraternas och Centerpartiets yr,ka~de med den av 
ordförandes förs.lag till beslut under ptop0sition och finner ordförandes 
remitteringsfö:rslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Lena Nilsson (S) väcker ett initiativär_end.e för Socialdemokraternas ledamöter 
tillsammans med Lena Svensson (C) vid sammanträdet och benämner det 
"Initiativärende angående tillskjutande av ytterligare medel". Ärendet har följande 
beskrivning: 

"Då enheten för barn och unga på Socialförv1lltningen har sväw.gh~ter att klarar sitt 
uppdrag är det viktigt att sätta in åtgärder för att säkerstä)Ja att v1 följer lagens 
.intentioner, både avseende grunduppdtäget och -avseende bani~ ◊,cdi, dei;as framtid. 
I verksamhets b erättelsen kan vi läsa att 2020 hamnade, verksaml-i~ten för baxn och 
unga på ett underskott på 35,4 miljoner kronor. Med anledning av detta yrkar vi att: 

Socialnämnden 

Justeri'n9 J ~ f Utdragolb.,tyd<eS 

----·---
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tfås-tlehofms 
kommun 

SAMMt\NTRÄDESPR:OTOKOLL 

Samo:rartb:äde'sdatum 
2.Q2 f .i03.~26-

8acialn-ärnndet1 äskat 1ne.d@L&~ä :r<<Qtnm:liltl,,;ty,t~l's~Q, !f<1_>,r_ att ~I111~. nåll~ en ~;k<;>nptni i. 
balans.. 

Vi. ha,r fått p•~ögnos Jjå, hut. ekon0tcifi s.eF\it i Soda:hilimitden' :idag,_ 2021-OJ-:,2$, äär 
~ 'Jlgget= m~<i. 11 ~jpn~ii ktonot i 4t:ItlexskottJ -

Kou·swt.ema; :som Komm~s·cyrefoen -acli~<le. fö.:r ,att analysera: ekonomin i 
aeda:lfötv1llt:oingen under 20.20.' ku;nd~ kmnstai:era att Sociilföwaltnio,g,en ·-ar 
underflnansietad.,, wlket;redov:isas i ra:ppor'terr cil1 Kommuasfyirelser:1.~'1 

·Sin~ tilh 
~ U§ ,1.Jttl.~, '.(örv.al~cfi;.~!'. 
~l}art_ P,~1:s_soii>f d~_ortpmi~l)_~f 

-----·---·-
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