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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Helårsprognos socialnämnden per februari 2020 § 15 

Ansökan om bidrag till BRIS region syd 2021 § 16 

Utredningsuppdrag besparing 2020 Familjebasen § 17 

Utredningsuppdrag besparing 2020 Administratör § 18 

Konsekvenser av att minska antalet behandlare med inriktning på § 19 
familjefrid 

Omorganisation verksamhetsområde Vuxna § 20 

Partiellt förändrad inriktning på Novagården HVB § 21 

Avyttring avseende ägt bestånd av bostäder § 22 

Cost/benefit-analys utifrån långvarigt försörjningsstöd och nytt § 23 
arbetssätt "lön istället för bidrag" 

Hur ser vår samverkan ut och hur kan den utökas för familjer med § 24 
komplex problematik i försörjningsstöd 

Utredning kring ett administrativt kansli § 25 

För kännedom § 26 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 27 

Synpunkter och konsekvenser på förslaget till ny förvaltnings- och § 28 
nämndorganisation från 2020-07-01 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 15 

Helårsprognos socialnämnden per februari 2020 
Dnr: SF 2020/179 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Redovisningen godkänns samt att förvaltningen vidtar de åtgärder som är 
möjliga att minska kostnadsökningarna och det prognostiserade 
underskottet. 

2. Mot bakgrund av redovisningens prognostiserade underskott hemställa hos 
kommunstyrelsen om komplettering av budget 2020 med 13 miljoner 
kronor. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Joakim Karlsson (M), Maria Tennevi (KD) och Ingvar Bergman (L) avstår från att 
delta i beslutet enligt punkt 2. 

Yrkande 
Ordförande yrkar att redovisningen godkänns samt att förvaltningen vidtar de 
åtgärder som är möjliga att minska kostnadsökningarna och det prognostiserade 
underskottet. 
Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till förslaget 
samt att mot bakgrund av redovisningens prognostiserade underskott hemställa hos 
kommunstyrelsen om komplettering av budget 2020 med 13 miljoner kronor. 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl.15.15-15.17. 

Omröstning 
Ordförande ställer först under proposition om redovisningen kan godkännas samt 
att förvaltningen vidtar de åtgärder som är möjliga att minska kostnadsökningarna 
och det prognostiserade underskottet och finner det bifallet. 
Därefter ställer ordförande tilläggsyrkandet under proposition och finner det 
bifallet. Joakim Karlsson (M), Maria Tennevi (KD) och Ingvar Bergman (L) deltar 
inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
I "Strategisk plan 2020-2022 med Budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022" är 
det beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonomiska uppföljningar. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

De uppföljningar som avses är månadsuppföljning per siste februari, april och 
oktober, delårsrapport för perioden januari - augusti samt årsredovisning. 
Ekonomiavdelningen (KLF) 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 föreslår 2020-03-17 § 26 socialnämnden följande . 
beslut: 

Tackar för informationen. 

Sänt till: 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOlL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 16 

Ansökan om bidrag till BRIS region syd 2021 
Dnr: SF 2020/122 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Bris region syd beviljas verksamhets bidrag med 5 000 kronor avseende 
verksamhetsåret 2021 . 

Yrkande 
Joakim Karlsson (M), Ingvar Bergman (L), Magnus Akeborn (V), Maria Tennevi 
(KD), Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Bris region syd ansöker om bidrag om 150 000 kr från Hässleholms kommun för 
verksamhetsåret 2021. 
Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer och är en remissinstans för 
lagförslag som påverkar barn och unga. Bris arbetar för att stötta barns rättigheter 
genom att stödja barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter 
och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses. Under 
2018 påbörjades till exempel ett projekt tillsammans med Sveriges stadsmission att 
utveckla skyddade boenden med barnperspektiv. 
Bris region syd är en av organisationens fem regioner. Regionkontoret ligger i Malmö, 
Bris har ingen lokal mottagning i Hässleholm. Bris stödverksamhet riktar sig nationellt 
och alla barn under 18 år kan kostnadsfritt och anonymt höra av sig till Bris. Bris 
erbjuder stöd via telefon, mejl och chatt samt har stödgrupper för barn och familjer i 
utsatta livssituationer, bland annat barn i familjehem. Bris har även en vuxentelefon där 
vuxna kan få råd och stöd kring funderingar gällande barn. 
Under 2018 hade Bris 29 072 stödjande kontakter med barn, de flesta av dessa skedde 
via telefon (42%). Det är framför allt tjejer inom åldersgruppen 13-15 år som kontaktar 
Bris. 2018 handlade 37 % av samtalen om psykisk ohälsa, 25 % om familjekonflikter 
och 21% om våld. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-03-17 § 13 socialnämnden följande 
beslut: 

Bris region syd beviljas verksamhetsbidrag med 5 000 kronor avseende 
verksamhetsåret 2021. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleho lms 
kommun 

Socialnämnden 

§17 

Utredningsuppdrag besparing 2020 Familjebasen 
Dnr: SF 2020/126 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Befintlig personal på Familjebasen behålls. 
2. Familjebasens inriktning är att erbjuda 9 platser för hem för vård och 

boende samt 9 platser för stödboende från sommaren 2020. 

Yrkande 
Joakim Karlsson (M) och Ingvar Bergman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Familjebasens uppdrag är att erbjuda behandling för ungdomar placerade på HVB 
eller i Stödboende. Utöver det är uppdraget att arbeta placeringsförebyggande med 
ungdomar och deras nätverk i syfte att förhindra en placering alternativt att korta 
behovet av placeringen och hjälpa familjen att hitta strategier i vardagen så att stöd 
kan ges i hemmet och i form av öppenvårdsinsatser från socialtjänsten. 

Familjebasen ska även att ta emot utredningsplaceringar av föräldrar och barn där 
uppdraget består i att tillse att barnets behov av skydd och god omvårdnad är 
tillgodosett samtidigt som en utredning av barnets fortsatta behov och föräldrarnas 
förmåga genomförs på hemma plan. En möjlighet att genomföra denna typen av 
utredningsplaceringar inom kommunens regi innebär en effektiv hantering av 
resurser då utredningstiden kommer att kunna minskas. Att köpa 
utredningsplaceringar av föräldrar och barn externt innebär mycket höga 
dygnskostnader, 10 000 kr per dygn är inte ovanligt. Genom att kunna erbjuda så få 
som 1-2 familjer per år utredningsplacering på Familjebasen kommer vi att minska 
kostnader för externa placeringar med ca 800 000 kr per år. 

Familjebasen utgör en betydelsefull resurs i förvaltningens arbete med att minska 
antalet vårddygn på externa institutioner vilket resulterar i minskade 
placeringskostnader. 

En försäljning av bostadsrätten på Vikingaleden innebär en intäkt samt en 
minskning i form av driftskostnader. Bedömningen är att en försäljning inte 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMJv1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hä1ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

kommer att påverka Familjebasens möjligheter att uppfylla målen att erbjuda ett 
flexibelt och varierat stöd. Om Familjebasen behöver minska antalet tjänster med 
1.0 innebär det en betydande försämring i form av minskat utrymme för flexibelt 
arbete med öppenvårdsinsatser utanför boendet. Möjligheten att erbjuda individuellt 
stöd och kvalificerat nätverksarbete minskar vilket innebär att fler ungdomar och 
familjer kommer att stå helt utan stöd alternativt behöver placeras på externa 
boenden. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-03-17, § 14, socialnämnden följande 
beslut: 

1. Förslag till beslut om försäljning av bostadsrätt på Vikingaleden 12 utgår 
med hänvisning till ärendet Avyttring avseende ägt bestånd av bostäder. 

2. Befintlig personal på Familjebasen behålls. 

3. Familjebasens inriktning är att erbjuda 9 platser för hem för vård och 
boende samt 9 platser för stödboende från sommaren 2020. 

Sänt till: 
Verksamhets chef Barn och unga 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 18 

Utredningsuppdrag besparing 2020 Administratör 
Dnr: SF 2020/126 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Ärendet återremitteras för fackliga förhandlingar. 

Yrkande 
Joakim Karlsson (M) yrkar på att ärendet återremitteras för fackliga förhandlingar. 
Ingvar Bergman (L), Maria Tennevi (KD), Magnus Akeborn (V), 
Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter instämmer i 
å terremissyrkandet. 

Omröstning 
Ordförande ställer återremissyrkandet under proposition och finner att ärendet ska 
återremitteras. 

Beskrivning av ärendet 
Tjänsten socialadministratör 0,75 % inrättades i syfte att avlasta handläggare och 
enhetschefer med att antal enklare, administrativa arbetsuppgifter. Under rådande 
budgetläge där verksamhetsområdet visar stort underskott bedöms utrymmet för 
administrativt stöd vara obefintligt. De arbetsuppgifter som utförs inom ramen för 
tjänsten kan fördelas på handläggare, specialistsocialsekreterare och enhetschefer. 
Konsekvenserna av beslutet bedöms vara hanterbara för verksamhetens 
medarbetare och obefintliga för verksamhetens brukare. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-03-17, § 15, socialnämnden följande 
beslut: 

Tjänsten social administratör 0,75 årsarbetare inom verksamhetsområde Barn och 
unga avskaffas. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ola Lindahl (S) och Sven Lundh (SD) deltar inte i beslutet. 

Sänt till 
Verksamhets chef Barn och unga 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 19 

Konsekvenser av att minska antalet behandlare med 
inriktning på familjefrid 
Dnr: SF 2020/132 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Den vakanta tjänsten som behandlare som har inriktning mot stöd i våldsutsatthet 
tillsätts och att tjänsten bör vara flexibel i förhållande till båda uppdragen utredning 
och stöd/behandling. 

Yrkande 
Joakim Karlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att 
tjänsten bör vara flexibel i förhållande till båda uppdragen utredning och 
stöd/behandling. Ingvar Bergman (L), Magnus Åkeborn (V), Maria Tennevi (KD) 
och Socialdemokraternas ledamöter instämmer i Joakim Karlssons (M) yrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut med den av Joakim Karlssons 
(M) föreslagna ändring under proposition och finner det justerade förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Sammanfattningsvis kan konsekvenserna av att minska en tjänst som behandlare 
med inriktning mot våld i nära relation beskrivas: 

• Negativa konsekvenser är att spetskompetensen begränsas till ännu färre 
medarbetare i organisationen. 

• Positiva konsekvenser är att kompetensen på sikt kommer att spridas på fler 
personer och fler medarbetare kommer att kunna dela den psykiska 
belastning som det innebär att ständigt arbeta med stöd till våldsutsatta 
personer. När fler behandlare på Individ- och familjesupporten kan dela på 
uppdragen att ge stöd och hjälp innebär det samtidigt att belastningen blir 
mindre intensiv på den/ dem med spetskompetens. 

Ur ett medborgarperspektiv har vi genom att dela på uppdragen utredning och 
stöd/behandling möjlighet att få och behålla god kvalitet och kompetens samtidigt 
som de olika uppdragen ges möjlighet till utveckling och specialisering. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-03-17, § 16, socialnämnden följande 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum 
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Den vakanta tjänsten som behandlare som har inriktning mot stöd i våldsutsatthet 
tillsätts. 

Sänt till: 
VerksamhetschefVO Mottag, stöd och prevention 
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Justering Utdraget bestyrkes 

r;,_ L . 

12 (25) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hä.ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 20 
Omorganisation verksamhetsområde Vuxna 
Dnr: SF 2020/154 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Ärendet återremitteras för fackliga förhandlingar. 

Yrkande 
Joakim Karlsson (M) yrkar på att ärendet återremitteras för fackliga förhandlingar. 
Ingvar Bergman (L), Maria Tennevi (KD), Magnus Åkeborn (V), 
Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter instämmer i 
återremissyrkandet. 

Omröstning 
Ordförande ställer återremissyrkandet under proposition och finner att ärendet ska 
återremitteras. 

Beskrivning av ärendet 
Föreliggande utredning och förslag har sin grund i ett förväntat underskott på 
verksamhetsområdet vuxna kopplat försörjningsstöd och till ett uppdrag från 
socialnämnden på besparingsåtgärder utifrån en budget i balans 2020. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-03-17, § 17, socialnämnden följande 
beslut: 

En omorganisation av verksamhetsområdet Vuxna skall genomföras vilket innebär 
att Bosättning- och etableringsenheten samt tre heltidstjänster såsom 
bostadssamordnare, socialsekreterare och enhetschef avvecklas och övriga tjänster 
på denna enhet omflyttas till andra enheter inom verksamhetsområdet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ola Lindahl (S) och Sven Lundh (SD) deltar inte i beslutet. 

Yrkande 
Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till förslaget. 

Sänt till: VerksamhetschefVO Vuxna 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 21 

Partiellt förändrad inriktning på Novagården HVB 
Dnr: SF 2020/154 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Öppna upp för möjlighet att minska antal platser med 0-5 och göra om dessa till 
boende med stöd platser samt att organisationen i övrigt är öppen för en flexibilitet 
enligt tjänsteskrivelsen. 

Yrkande 
Joakim Karlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att 
istället för "planera för externa placeringar", lägga till "att organisationen i övrigt är 
öppen för en flexibilitet enligt tjänsteskrivelsen". Maria Tennevi (Iill), Ingvar 
Bergman (L), Magnus Åkeborn (V), Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas 
ledamöter instämmer i Joakim Karlssons (M) yrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut med den av Joakim Karlssons 
(M) föreslagna ändring under proposition och finner det justerade förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Föreliggande utredning har sin grund i ett beslut utav socialnämnden, SF 2020 / 111, 
att utreda möjligheten till ett förändrat uppdrag i syfte att öka intäkter och/ eller 
minska kostnader. 

Novagården HVB är en del av Behandlingsenheten på verksamhetsområde Vuxna. 
Novagården har såsom HVB varit i verkställighet sedan oktober 2019 och 
behandlingsenheten som sådan sedan april 2019. Verksamheten är således 
förhållandevis ny och tanken var att under 2020 utveckla och nogsamt följa vilken 
riktning den bör ta i syfte att tillgodose de placerade vuxnas behov. Målgruppen är 
vuxna över 18 år med en rnissbruksproblematik som inte sällan inkluderat psykiatri, 
omsorgsbehov, relationsproblematik etc. I verksamheten finns förutom chefen för 
behandlingsenheten och en samordnare med behandlings ansvar också 10 
behandlingsassistenter/pedagoger vilka jobbar schema. Uppdraget säger vidare att 
N ovagården skall ha totalt 18 platser. Dessa platser är idag uppdelade på 2 fysiska 
ställen i samma närområde (Qvarngårdenområdet.) 5 utav dessa platser är så kallat 
marklägenheter. Det nuvarande uppdraget skiljer inte på dessa platser man kan 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hä1ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

såldes använda dessa flexibelt utifrån de placerades behov och förutsättningar, vilket 
är en stor fördel. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-03-17, § 18, socialnämnden följande 
beslut 

Öppna upp för möjlighet att minska antal platser med 0-5 och göra om dessa till 
boende med stöd platser samt planera för externa placeringar. 

Sänt till: 
VerksamhetschefVO Vuxna 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAI\,1J\.,1ANTR.ÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 22 

Avyttring avseende ägt bestånd av bostäder 
Dnr: SF 2020/154 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Efter samråd med tekniska förvaltningen och mark- och exploateringsavdelningen 
låta avyttra de lägenheter och det antal som bedöms kunna avvaras. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn (V) avstår från att delta i 
beslutet. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Akeborn (V) lämnar följande 
protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tycker att behovet av bostäder kvarstår för 
invånarna i Hässleholms kommun och att bostads byggandet behöver öka för att vi 
ska få mer utveckling och framåtanda men också mer skatteintäkter". 

Yrkande 
Joakim Karlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att efter 
tekniska förvaltningen skriva mark- och exploateringsavdelningen. Ingvar Bergman 
(L) och Maria Tennevi (KD) instämmer i Joakim Karlssons (M) yrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut med den av Joakim Karlssons 
(M) föreslagna ändring under proposition och finner det justerade förslaget bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Föreliggande utredning har sin grund i ett beslut utav socialnämnden SF 2020/111, 
att inventera ägt bestånd av bostäder/lokaler i syfte att eventuellt avyttra dessa. I 
Socialförvaltningens bestånd utav boenden vilka har nyttjats till både bostäder och 
lokaler, finns sedan sent 90-tal, 11st som ägs av Hässleholms kommun. Fyra av 
dessa tillhör Tekniska förvaltningen och resterande sju av Socialförvaltningen. Vi 
kan se ett minskat behov av just dessa bostäder/lokaler i den närmaste framtiden. 
Den kanske största anledningen till avyttring torde vara att dessa boenden, utifrån 
vårt ägandeskap, inte kan övergå från 2:a handskon trakt till 1 :a handskontrakt. Vi 

Socialnämnden 
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SA11MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

har idag utöver dessa boenden på socialförvaltningen ytterligare ca 55 bostäder där 
vi har en målsättning att de boende ska ta över boendekontraktet inom 1 år efter 
inflytt. Samtliga boenden idag förhyrs med möjlighet för medborgaren att ta över. 
Detta har blivit särskilt viktigt då vi har en ambition att hålla nere antalet bostäder 
till ett minimum. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-03-17, § 19, socialnämnden följande 
beslut: 

Efter samråd med tekniska förvaltningen låta avyttra de lägenheter och det antal 
som bedöms kunna avvaras. 

Sänt till: 
VerksamhetschefVO Vuxna 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 23 

Cost/benefit-analys utifrån långvarigt försörjningsstöd 
och nytt arbetssätt "lön istället för bidrag" 
Dnr: SF 2020/154 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Ärendet remitteras till socialnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsens 
arbetsutskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling för gemensam 
handläggning och förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Utredning och förslag beskriver en förenklad Cost/benefit-analys på 
försörjningsstödstagare i Hässleholms kommun. Vi beskriver vidare en ide om en 
samverkan mellan Socialförvaltningen och AK avdelningen med statligt 
anställningsstöd (Nystartsjobb och Lönebidrag) som grund. Vi kallar det "lön 
istället för bidrag" och vi redovisar beräkningar och utfall kopplat till kriterier för 
uttag av individer vilka skulle komma ifråga för dessa anställningar. Vi redogöra 
också för krav, risker och förväntade gynnsamma effekter. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-03-17, § 20, socialnämnden följande 
beslut: 

Ärendet remitteras till socialnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsens 
arbetsutskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling för gemensam 
handläggning och förslag till beslut. 

Sänt till: 
VerksamhetschefVO Vuxna 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA11MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 24 

Hur ser vår samverkan ut och hur kan den utökas för 
familjer med komplex problematik i försörjningsstöd 
Dnr: SF 2020/154 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Ärendet remitteras till socialnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsens 
arbetsutskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling för gemensam 
handläggning och förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Föreliggande utredning har sin grund i ett beslut utav socialnämnden SF 2020/111, 
att utreda och beskriva hur vi idag samverkar och stödjer familjer/individer med 
komplex problematik vilka har eller riskerar ett långvarigt försörjningsstöd. 
Utredning kommer också att beröra behov ur ovanstående perspektiv och ideer på 
utveckling samt fördjupad samverkan. Finns det mot bakgrund av våra behov 
möjlighet att söka extern finansiering för kommande samverkansprojekt? Kan vi 
genom en fördjupad intern samverkan hitta nya vägar till stöd för målgruppen? 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-03-17, § 21, socialnämnden följande 
beslut: 

Ärendet remitteras till socialnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsens 
arbetsutskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling för gemensam 
handläggning och förslag till beslut. 

Sänt till: 
VerksamhetschefVO Vuxna 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA11l'v:1AN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 25 

Utredning kring ett administrativt kansli 
Dnr: SF 2020/163 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Avvakta den förvaltningsövergripande utredningen samt kontaktcentrats 
verksamhet och med ledning av de beslut som kommer fattas, återkomma med 
förslag till beslut om kansliverksamhetens organisation för socialförvaltningen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Socialdemokraternas ledamöter och Magnus Åkeborn (V) avstår från att delta i 
beslutet. 

Yrkande 
Ingvar Bergman (L) och Joakim Karlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Socialförvaltningen har idag ett antal administrativa funktioner där kravet på 
tillgänglighet gör att de måste vara bemannade under kommunens ordinarie 
öppettider. Det är receptionen, registret och tolkförmedlingen. 
Med anledning av det höga tillgänglighetskravet har de varit bemannade med två 
personer per verksamhetsställe. Det vill säga sex personer. Utöver det finns en 
tjänst som administratör som även är backup för reception och register. 

Receptionen bemannas av två personer och är öppen måndag-fredag 08:00-16:00 
men lunchstängt 12:00 - 13:00. I och med införandet av en digitaltjänst där 
ansökningar om ekonomiskt bistånd kan lämnas in har den typen av besök minskat 
i receptionen. 
Förutom att vara tillgänglig för de besökare som kommer till socialförvaltningen 
utför de även vissa administrativa sysslor såsom enkla faderskapsutredningar, 
resebeställningar med mera. 
Receptionen fungerar ofta som en andra växel. Medborgare som ringer kommunens 
växel kopplas till receptionen som sen i sin tur kopplar till rätt handläggare. 

Registret bemannas idag av två personer, en arbetar 100 % och en som arbetar 7 5 
%. Registret behöver i princip vara bemannat under förvaltningens öppettider för 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

att kunna hantera de anmälningar som kommer in digitalt via mejl, fax eller 
kommunens hemsida. De ska också kunna ta fram handlingar enligt de krav som 
finns i Tryckfrihetsförordningen men även sörja för det interna behovet av att få 
fram handlingar. 
Registret sköter även förvaltningens arkiv. Det handlar om att ta fram och sortera in 
akter samt att gallra enligt fastlagd gallringsplan. Denna arbetsuppgift är inte lika 
tidsbunden att på så satt att den ständigt måste vara bemannad. 
T olkförmedlingen förmedlar tolkar till kommunens egna verksamheter. 
Företrädesvis till socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen. Utöver det förmedlar de en del externa uppdrag till andra 
kommuner och privata verksamheter såsom till exempel advokatbyråer eller 
behandlingshem. 

Administratören handhar förvaltningens bilar, telefoner, inköp och beställningar. 
Administratören är även backup för register och reception. 

Sammanlagt har således sju personer arbetat inom dessa verksamheter. 
Att minska bemanningen vid någon av de ovannämnda verksamheterna enskilt 
bedöms inte som realistiskt med tanke på framför allt kravet på tillgänglighet och 
den sårbarhet det skulle innebära vid till exempel sjukfrånvaro. 
Lösningen får i så fall vara att man skapar en gemensam organisation, ett 
administrativt kansli som får ansvar för reception, register, tolkförmedling och en 
del övrig administration. 

Utanför förvaltningens verksamhet planeras det centralt för ett kontaktcenter som 
skall arbeta förvaltningsövergripande. Et tänkbart scenario är att kontaktcentret 
kommer kunna överta en del av det informationsarbete som idag utförs av 
receptionen. 

En arbetshypotes är att bemanningen av detta administrativa kansli skulle kunna 
vara fem personer. Det skulle innebära två tjänster färre. 
Det finns även en möjlighet att lägga ner tolkförmedlingen och upphandla tjänsten 
från externa tolkförmedlingar. Det skulle innebära att det administrativa kansliet 
troligen skulle kunna bemannas av fyra tjänster. 
En bedömning är dock att det skulle bli dyrare för såväl förvaltningen som 
kommunen som helhet att lägga ner den egna tolkförmedlingen. Under 
förutsättning att den kan drivas med en minskad personalbemanning. Detta torde 
vara möjligt om tolkförmedlingen och receptionen bildar en gemensam 
arbetsgrupp. 

Socialnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-03-17, § 22, socialnämnden följande 
beslut: 

Avvakta den förvaltningsövergripande utredningen samt kontaktcentrats 
verksamhet och med ledning av de beslut som kommer fattas, återkomma med 
förslag till beslut om kansliverksamhetens organisation för socialförvaltningen. 

Sänt till 
Verksamhetschef staben 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 26 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Protokollsutdrag SNAU 2020-03-17 § 23, Försörjningsstöd och 
digitalisering/ automatisering, var är vi idag? 

2. Inspektionsmeddelande, resultat av inspektion 8 januari 2020 Novagården 
samt svar till Arbetsmiljöverket 

3. Verksamhetsberättelse år 2019, Barnahus Nordöstra Skåne 

4. Protokollsutdrag KF 2020-02-24 § 16, Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
SN 

5. Protokollsutdrag KF 2020-02-24 § 20, Svar på revisionsrapport -
granskning av lokalförsörjningsprocessen 

6. Protokollsutdrag TN 2020-02-27 § 20, Förhyrning av lokaler till 
socialförvaltningen inom fastigheten Kornet 2 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAM:rv1ANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Hässleholms 
kom m un 

Socialnämnden 

§ 27 

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, 2020-02-25 

2. Arbetsutskottets protokoll, 2020-03-17 

3. Arbetsutskottets protokoll, 2020-03-19 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

Omedelbart justerad i separat protokoll 
Dnr: SF 2020 / 186 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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