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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Muntlig information ekonomi § 29 

Utredningsuppdrag besparing 2020 Administratör § 30 

Omorganisation verksamhetsområde Vuxna § 31 

Kvalitetsberättelse socialnämnden 2018-2019 § 32 

Yttrande avseende motion om integrationsplikt § 33 

Yttrande över motion gällande införandet av etableringslån § 34 

Reglemente för socialnämnden § 35 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämndens arbetsutskott § 36 

För kännedom § 37 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 38 

Atgärdsprogram för arbetet med försörjningsstöd och § 39 
kompetensutveckling 

Fråga om nämnd får sammanträda om den inte är fulltalig § 40 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 

j{ 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Muntlig information ekonomi 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Johan Persson lämnar muntlig information om årets prognos, som visar på ett 
underskott med 37,6 miljoner kronor. Johan Persson informerar om vad 
underskottet beror på. 

Socialnämnden 

Just~ 

rf-v 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Utredningsuppdrag besparing 2020 Administratör 
Dnr: SF 2020/126 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

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

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Socialdemokraternas ledamöter och Lena Svensson (C) deltar inte i beslutet. 

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 
Socialnämnden beslutade 2020-03-23, § 18, 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 
återremissyrkandet. 

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

Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-03-17, § 15, socialnämnden följande 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

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 
VerksamhetschefVO Barn och unga 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 31 

SAlYfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Omorganisation verksamhetsområde Vuxna 
Dnr: SF 2020/154 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

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. 

Yrkande 
Socialdemokraternas ledamöter yrkar bifall till förslaget. 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl.15.30-15.34. 

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 
Socialnämnden beslutade 2020-03-23, § 20, följande: 

Ärendet återremitteras för fackliga förhandlingar. 

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

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

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

Socialnämnden 

J[ 
Utdraget bestyrkes 
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Hä.ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

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 

Utdraget bestyrkes 

J{ 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 32 

SAfvIMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Kvalitetsberättelse socialnämnden 2018-2019 
Dnr: SF 2019/793 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Framlagt förslag till kvalitetsberättelse för 2018-2019 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Socialtjänstlagen anger att den som bedriver socialtjänst ska bedriva verksamhet 
med god kvalitet. Nämnden ska tillse att kvaliteten i verksamheten systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. 
Socialstyrelsen föreskriver i SOSFS 2011 :9 att nämnden ska dokumentera sitt 
systematiska kvalitetsarbete och förskriften rekommenderar vidare att nämnden 
ärligen ska sammanställa en sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Iden med kvalitetsberättelsen är att öppet och tydligt visa uppdragsgivare och andra 
intresserade parter hur verksamheten har arbetat med att utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheten under året som gått, vidtagna åtgärder och uppnådda 
resultat. 
Socialnämndens kvalitets berättelse innehåller redovisning av grundstenarna i 
ledningssystemet och hur dessa har följts upp för att säkra verksamhetens kvalitet 
och för att kunna bedriva ett utvecklings- och förbättringsarbete samt 
sammanställning av hantering av avvikelser. Delar av bedrivet kvalitets- och 
utvecklingsarbete har även beskrivits och belysts i socialnämndens 
verksamhets berättelser. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-03-30, § 28, socialnämnden följande 
beslut: 

Framlagt förslag till kvalitetsberättelse för 2018 och 2019 godkänns. 

Sänt till: 
K valitetssamordnare 

Socialnämnden 

){ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 33 

SAM11ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Yttrande avseende motion om integrationsplikt 
Dnr: SF 2020/198 

Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 

Socialnämnden föreslår att motionen avslås och hänvisar i övrigt till förvaltningens 
yttrande över motionen "Integrationsplikt". 

Reservationer 
· Kristdemokraternas, Moderaternas, Liberalernas och Sverigedemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet ställer sig bestämt emot denna motion. Vi stödjer arbetsutskottets 
yttrande." 

Yrkande 
Sven Lundh (SD) yrkar bifall till motionen. 

Lena Nilsson (S) yrkar avslag till motionen och hänvisar till förvaltningens yttrande. 
Lena Svensson (C) instämmer i Lena Nilssons (S) yrkande. 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl.15.45-15.48. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till 
beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Arbetsutskottets förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande ställer 
Sven Lundhs (SD) förslag mot Lena Nilssons (S) förslag och finner Lena Nilssons 
(S) förslag utsett till motförslag. 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SNvfMANTRÄDESPROTOKOl.L 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lena Nilssons (S) yrkande röstar 
nej ." 

3 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 3 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Robin Gustavsson (KD), Ingvar Bergman (L) och Joakim 
Karlsson (M). 

Följande röstar nej : Lena Nilsson (S), Ola Lindahl (S), Linda Ingvarsson (S) och 
Lena Svensson (C). 

Följande avstår från att rösta: Sven Lundh (SD), Karl-Johan Clementz (SD) och 
Karina Olsson (SD). 

Socialnämnden har därmed bifallit Lena Nilssons (S) yrkande om avslag till 
motionen med hänvisning till förvaltningens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Yttrande avseende motion om integrationsplikt enligt Vellingemodellen. 

"Motion angående Integrationsplikt" är tillsänd Socialnämnden för yttrande. 
Motionen innehåller förslag om att villkora ersättningar till nyanlända med krav på 
motprestation avseende att stå till arbetsmarknadens förfogande, göra märkbara 
framsteg i studier Svenska för invandrare, erhålla kunskaper om svensk lag och 
samhällsorientering. Förslaget ska gälla alla nyanlända vuxna, inklusive 
föräldralediga och pensionärer. 

Yttrandet beskriver bakgrundsfakta om nyanländas ersättningar, vilka myndigheter 
som har möjlighet att ställa villkor för dessa ersättningar och Socialförvaltningens 
möjlighet att ställa krav på sökande att stå till arbetsmarknadens förfogande samt 
Socialförvaltningens begränsningar i andra frågor gällande motkrav i relation till 
försörjningsstöd. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-04-14, § 30, socialnämnden följande 
beslut: 

Socialnämnden beslutar översända förvaltningens yttrande över motionen 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

"Integrationsplikt" samt anser att i det fall kommunstyrelsen väljer att förtydliga en 
"integrationsplikt" enligt motionen bör detta göras genom revidering av de 
övergripande dokumenten Integrationsstrategi - Strategi fo"r bostad, tttbildning, !JISSelsättning 
och socialsammanhållning samt Handlingsplan till Hässleholms kommttns integrationsstrategi. 

Sänt till 
VerksamhetschefVO Vuxna 

Socialnämnden 

tsyj. 
~ 

jf 
Utdraget bestyrkes 

12 (22) 



Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Yttrande över motion gällande införandet av 
etableringslån 
Dnr: SF 2020/199 

Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 

Socialnämnden föreslår att motionen avslås i sin helhet. 

Reservationer 
Kristdemokraternas, Moderaternas, Liberalernas och Sverigedemokraternas 
ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Magnus Akeborn (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vänsterpartiet är emot motionen." 

Yrkande 
Sven Lundh (SD) yrkar bifall till motionen. 

Lena Nilsson (S) yrkar avslag till motionen. Lena Svensson (C) instämmer i Lena 
Nilssons (S) yrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till 
beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Arbetsutskottets förslag är huvudförslag. Motförslag ska utses. Ordförande ställer 
Sven Lundhs (SD) förslag mot Lena Nilssons (S) förslag och finner Lena Nilssons 
(S) förslag utsett till motförslag. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lena Nilssons (S) yrkande röstar 
nej ." 
3 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 3 avstår från att rösta. 

Socialnämnden 

Justerii) ~ 
p:t 

Utdraget bestyrkes 
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SAM1v1AN1RÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Hä.ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Följande röstar ja: Robin Gustavsson (Iill), Ingvar Bergman (L) och Joakim 
Karlsson (M). 

Följande röstar nej: Lena Nilsson (S), Ola Lindahl (S), Linda Ingvarsson (S) och 
Lena Svensson (C). 

Följande avstår från att rösta: Sven Lundh (SD), Karl-Johan Clementz (SD) och 
Karina Olsson (SD). 

Socialnämnden har därmed bifallit Lena Nilssons (S) yrkande om avslag till 
motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Yttrande avseende motion om möjligheten att införa ett så kallat "etableringslån" 
inom ramen för försörjningsstöd. 

Begreppet etableringslån tolkas enligt mottagen motion såsom möjligheten att ställa 
återkrav på det försörjningsstöd som utbetalas till enskilda i glappet mellan 
Migrationsverkets dagersättning (LMA) och Försäkringskassans 
etableringsersättning. 

Det finns vissa möjligheter att ställa återkrav, i ett fåtal ärenden per år men den 
ekonomiska effekten är marginell. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-04-14, § 31 , socialnämnden följande 
beslut: 

Socialnämnden beslutar översända förvaltningens yttrande över motionen 
"Införandet av etableringslån i Hässleholms kommun". 

Socialnämnden anser att frågan genom yttrandet är utredd och att den delen är 

bifallen/besvarad. 

Förutsättningen för att bevaka, begära och erhålla återkrav för försörjningsstöd som 
beviljats i samband med "glappersättning" är resurskrävande. Av utredningen 
framgår att införande av (etableringslån) återkrav av försörjningsstöd för "glappet" 
blir ett merarbete och den ekonomiska effekten är marginell eller högre än 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

intäkterna varför motionen i övrigt bör avslås. 

Sänt till 
VerksamhetschefVO Vuxna 

Socialnämnden 

Just~,0," 

(-le._ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Reglemente för socialnämnden 
Dnr: SF 2020/237 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Socialnämnden beslutar att lämna föreliggande förslag på reglemente till 
kommunstyrelsen utan eget yttrande med tillägget att för ett ställningstagande krävs 
att reglementen för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden läses samtidigt för 
att säkerställa kommunens samlade ansvar för socialtjänsten. 

Yrkande 
Robin Gustavsson (KD) yrkar att socialnämnden beslutar att lämna föreliggande 
förslag på reglemente till kommunstyrelsen utan eget yttrande med tillägget att för 
ett ställningstagande krävs att reglementen för socialnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden läses samtidigt för att säkerställa kommunens samlade 
ansvar för socialtjänsten. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av att beslut har fattats om en ny nämnds- och 
förvaltningsorganisation har det varit påkallat att i aktuella delar revidera 
socialnämndens nuvarande reglemente. 
Den nya organisationen innebär att ansvaret för ekonomiskt bistånd samt 
mottagning och introduktion av flyktingar lyfts ur socialnämndens nuvarande 
reglemente och förs in i det reglemente som skapas för den nya 
Arbetsmarknadsnämnden. 
En konsekvens av den nya organisationen är att Hässleholms kommun kommer att 
ha tre olika nämnder som i socialtjänstlagens mening är att betrakta som 
socialnämnder och därmed blir ansvarig för uppgifter som åligger kommunen enligt 
denna lag. Det har därför varit nödvändigt att i vissa delar vara tydlig med en 
beskrivning av vilken nämnd som ansvarar för olika uppgifter. 
Reglementet behöver dock kompletteras med ett samarbetsavtal likt det som idag 
finns mellan socialnämnden och omsorgsnämnden. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-14, § 32, följande: 

Ärendet överlämnas till socialnämnden utan eget yttrande. 

Socialnämnden 

Ji 
Utdraget bestyrkes 

16 (22) 



Hässleho(ms 
kommun 

Socialnämnden 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
V erksamhetschef staben 

Socialnämnden 

Jf 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott 
Dnr: SF 2020/217 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Socialnämnden utser Joakim Karlsson (M) till ny ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

Maija-Liisa Mogensen (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott. Avsägelsen har beviljats och ny ersättare ska utses. 

Ingvar Bergman (L) nominerar Joakim Karlsson (M) till ny ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott. 

Sänt till 
Troman 

Socialnämnden 

j{ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Hä,5sleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 37 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Protokollsutdrag KS 2020-04-01 § 50, Månadsuppföljning per den 29 
februari 2020 

2. Protokollsutdrag KS 2020-04-01 § 58, Budget och finansiering av 
kon taktcenter 

Socialnämnden 

j( 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Beslut 
Följande protokoll läggs med godkännande till handlingarna: 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande protokoll: 

1. Socialnämndens protokoll, 2020-03-23 
2. Arbetsutskottets protokoll, 2020-03-30 
3. Arbetsutskottets protokoll, 2020-04-14 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 

J[ 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 39 

SAMivlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

Åtgärdsprogram för arbetet med försörjningsstöd och 
kompetensutveckling 
Dnr: SF 2020/239 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom åtgärdsprogrammet och överlämna det 
till den nya förvaltningen. Detta beslut skall tillsändas kommunstyrelsen för att 
beaktas vid uppstarten av arbetsmarknadsnämnd med tillhörande förvaltning. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsens utskott för arbetsmarknad 
och kompetens har gemensamt tagit fram ett åtgärdsprogram på elva punkter. 

Atgärdsprogrammet har arbetats fram från båda parter i nuvarande organisation. 
Till grund ligger ett antal synpunkter och tjänsteskrivelser från respektive nämnd 
eller utskott. 

Programmet skall ses som en tydlig vägvisning i hur arbetet med 
kompetensutveckling och arbetsförberedande åtgärder i kombination med 
försörjningsstöd skall hanteras. 

Atgärdsprogrammets grundtanke och syfte är att det ska leda till självförsörjning, 
vilket gynnar såväl klienten som kommunen. Ett tydligt fokus på arbete och vägen 
dit samt möjligheten till individanpassade lösningar innebär att individuella såväl 
som verksamhetsmässiga mål kan uppfyllas. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
V erksamhetschef staben 
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Utdraget bestyrkes 

21 (22) 



Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§40 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2020-04-21 

Fråga om nämnden får sammanträda om den inte är 
fulltalig 

Ordningsfråga anmäls: Fråga har uppstått om nämnden får sammanträda om den 
inte är fulltalig om det finns ersättare på plats. Diskussion förs och frågan har 
överlämnats till kommunledningsförvaltningens jurist. 
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