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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Helårsprognos SN per april 2020 § 41 

Rapport enligt 16 kap 6 h § Sol om ej verkställda beslut per 2020-03- § 42 
31 

Socialförvaltningens organisation utifrån arbetet med våld i nära § 43 
relation 

Revidering av delegeringsordning med anledning av ny förvaltning § 44 
2020-07-01 

Ansökan om verksamhetsbidrag Brottsofferjouren 2021 § 45 

För kännedom § 46 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 47 

Information personalfrågor § 48 

Extrainsatt sammanträde den 4 augusti 2020 § 49 

Sommarhälsning § 50 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAlvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 41 

Helårsprognos SN per april 2020 
Dnr: SF 2020/317 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Redovisad årsprognos per april 2020 godkänns. 
2. Förvaltningen redovisar inför nästa sammanträde en sammanfattning av 

beslut och åtgärder som vidtagits de senaste åren för att hålla budget samt 
redovisa pågående och beslutade förändringsarbeten jämte ytterligare förslag 
till åtgärder för att nämnden ska få ett fullgott jämförelseunderlag vad som 
gjorts, kommer att göras och utifrån redovisningen kan pröva ytterligare 
besparings- och effektiviseringsåtgärder. 

3. Redovisa inflöden, kostnader och goda exempel med några 
jämförelsekommuner och Kolada/ motsvarande. 

4. Särredovisa konsekvenser av ökade antal ärenden och särskilt de ärenden 
som innehåller hot och våld som tenderar öka. 

5. Redovisningen formuleras så att den svarar även mot kommunstyrelsens 
beslut om redovisning den 12 augusti 2020. 

Yrkande 
Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med 
tillägget att: 

1. Förvaltningen redovisar inför nästa sammanträde en sammanfattning av 
beslut och åtgärder som vidtagits de senaste åren för att hålla budget samt 
redovisa pågående och beslutade förändringsarbeten jämte ytterligare förslag 
till åtgärder för att nämnden ska få ett fullgott jämförelseunderlag vad som 
gjorts, kommer att göras och utifrån redovisningen kan pröva ytterligare 
besparings- och effektiviseringsåtgärder. 

2. Redovisa inflöden, kostnader och goda exempel med några 
jämförelsekommuner och Kolada/ motsvarande. 

3. Särredovisa konsekvenser av ökade antal ärenden och särskilt de ärenden 
som innehåller hot och våld som tenderar öka. 

4. Redovisningen formuleras så att den svarar även mot kommunstyrelsens 
beslut om redovisning den 12 augusti 2020. 

Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter instämmer i Robin 
Gustavssons (Iill) yrkande. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

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. 
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 2020-05-26, § 38, socialnämnden följande 
beslut: 

Redovisad årsprognos per april 2020 godkänns. 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Johan Persson 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 42 

Rapport enligt 16 kap 6 h § Sol om ej verkställda 
beslut per 2020-03-31 
Dnr: SF 2020/329 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden följande beslut: 

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 föreslår 2020-06-09, § 39, socialnämnden följande 
beslut 

Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§43 

Socialförvaltningens organisation utifrån arbetet med 
våld i nära relation 
Dnr: SF 2020/333 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Arbetet med familjefrid och våld i nära relation organiseras så som tjänsteskrivelsen 
beskriver. 

Beskrivning av ärendet 
Det finns idag fyra befintliga tjänster i Familjefridsteamet. Teamet har hög 
kompetens kring våld i nära relationer, våldsprocesser, bedömningsmetoder och 
våldsprevention. Det innebär att kompetens inom området koncentreras på en 
enhet som hanterar våld ur flera olika aspekter. Fokus har legat på att ge stöd, 
bedöma säkerhet och utreda, ge praktiskt stöd och följa upp. 

Teamets uppdrag har varit att ansvara för att vuxna, utsatta för våld får det stöd och 
den hjälp de har behov av. Ansvaret för barn och unga har fördelats till den enhet 
som har ansvar för att utreda och följa upp barn och unga. Inom de befintliga fyra 
tjänsterna har också ansvaret för samordning i kommunen legat. Denna funktion är 
idag borttagen genom beslut i nämnden i juni 2019. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-09, § 40, beslutar följande: 

Ärendet överlämnas till socialnämnden utan arbetsutskottets ställningstagande i 
avvaktan på facklig förhandling. 

Sänt till 
V erksamhetschef Mottag, stöd och prevention 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 44 

Revidering av delegeringsordning med anledning av 
ny förvaltning 2020-07-01 
Dnr: SF 2020/276 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Reviderade delegeringsregler och delegeringsordning godkänns och antas att gälla 
från och med 2020-07-01. 

Beskrivning av ärendet 
Delar av socialnämndens verksamhet övergår från och med 2020-07-01 till en 
nybildad nämnd och förvaltning, Arbetsmarknadsnämnden respektive 
Arbetsmarknadsförvaltningen. All handläggning av ekonomiskt bistånd och 
dödsboförvaltning kommer från nämnda datum att ske av den nya nämnden. Delar 
av socialnämndens delegeringsordning blir därför överflödig och behöver strykas 
från delegeringsordningen. I samband med översynen har även några mindre förslag 
till förändringar tagits fram. 
Ändringarna är markerade med kursiv stil och i förekommande fall överstrukna. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-05-12, § 35, socialnämnden följande 
beslut 

Reviderade delegeringsregler och delegeringsordning godkänns och antas att gälla 
från och med 2020-07-01. 

Sänt till: 
Registrator 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§45 

Ansökan om verksamhetsbidrag Brottsofferjouren 
2021 
Dnr: SF 2020/194 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag med 
300 000 kronor för år 2021. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Brottsofferjouren ansöker för 2021 om verksamhets bidrag motsvarande 6 kr/invånare. 
Sedan 2016 har verksamheten krävt en heltidsanställd för att sköta administration, 
samtal, kontakt med brottsoffer och polis, information, utbildning med mera och 
erhållit bidrag med 300 000 kronor per år. Brottsofferjouren har fortfarande en 
brottsoffersamordnare anställd som tjänstgjort 60% under 2019. 
Socialnämnden har enligt 5 kap 11 § SoL ansvar för att brottsoffer får det stöd och den 
hjälp de behöver. En stor del av detta arbete utförs i praktiken av brottsofferjouren, 
särskilt vad gäller unga brottsoffer och deras anhöriga samt personer som utsatts för 
egendoms brott och misshandel av andra än i nära relationer. Brottsofferjouren är 
beroende av ideella krafter eller bidrag för sin fortlevnad. 

Sänt till: 
Fredrik Olofsson 
Brottsofferjouren 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAl\tfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

46 

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 § 52, Intern kontroll 2019 -
Granskningsrapporter 

2. Protokollsutdrag KF 2020-04-27 § 40, Över- och underskottshantering 2020 

3. Protokollsutdrag KF 2020-04-27 § 42, Förslag till ny förvaltnings- och 
nämndsorganisation från 2020-07-01 

4. Protokollsutdrag KF 2020-04-27 § 44, Förändrad tidpunkt för fastställande 
av Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 

5. Protokollsutdrag KF 2020-04-27 § 48, Förslag till nytt reglemente för 
Brottsförebyggande rådet 

6. Protokollsutdrag K.F 2020-04-27 § 49, Redovisning av prioriterade insatser 
för bostadsförsörjningen 

7. Protokollsutdrag KF 2020-04-27 § 53, Motion om praktikplatser för 
gymnasieskolans elever 

8. Protokollsutdrag KS 2020-04-29 § 70, Atgärdsprogram för arbetet med 
försörjningsstöd och kompetensutveckling 

9. Protokollsutdrag PU 2020-05-14 § 20, Heltid som norm - nytt 
ställningstagande 

10. Protokollsutdrag KS 2020-05-20 § 88, Ny nämnds- och 
förvaltningsorganisa tion 

11. Protokollsutdrag KS 2020-05-20 § 91, Riktlinjer för inköp och upphandling 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

12. Målreflektioner T1 2020 VO Barn och unga (Dnr: SF 2020/308) 

13. Målreflektioner T1 VO Vuxna (Dnr: SF 2020/308) 

14. Reviderade informationshanteringsplaner (Dnr: SF 2020/298) 

15. Minnesanteckningar BRA 2020-01-30 (Dnr: SF 2020/266) 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 47 

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, 2020-04-21 
2. Arbetsutskottets protokoll, 2020-04-28 
3. Arbetsutskottets protokoll, 2020-05-12 
4. Arbetsutskottets protokoll, 2020-05-26 
5. Arbetsutskottets protokoll, 2020-06-09 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 48 

Information personalfrågor 

Förvaltningschef Sus Lantz informerar att verksamhetschefen för Barn och unga 
har slutat och ny verksamhetschef har rekryterats och börjar den 7 september 2020. 

Kvalitetssamordnaren har gått i pension. 

Ny HR-specialist har rekryterats och börjar den 1 september 2020. 

Enhetschefen för Mottagningsenheten har sagt upp sig och rekrytering av ny 
enhetschef pågår. 

Nämndsekreteraren ska vara tjänstledig under period 2020-08-10 till och med 2021-
07-31 för ett vikariat på kommunledningsförvaltningen. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§49 

Extrainsatt sammanträde den 4 augusti 2020 kl.15.00 

Ordförande Robin Gustavsson (KD) informerar att socialnämnden senast den 10 
augusti 2020 måste lämna in redovisning för aktuell prognos och åtgärdsplan till 
ekonomiavdelningen då nämnden visar på ett underskott. Underlaget ska 
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti 2020. Med 
anledning av att redovisningen måste in måste socialnämnden ha ett extra 
sammanträde den 4 augusti 2020 kl.15.00. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 50 

Sommarhälsning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

Ordförande Robin Gustavsson (KD) önskar såväl nämnd som tjänstemän en trevlig 
sommar. 

Lena Nilsson (S) önskar ordförande å nämndens vägnar en trevlig sommar. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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