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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 51 

SAI\1MANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-04 

Redovisning aktuell prognos och åtgärdsplan 
Dnr: SF 2020/371 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns. Socialnämnden anser att den omfattande redovisningen 
visar på fortlöpande samt såväl ekonomiska som strukturella 
verksamhetsanpassningar. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen fortsätta 
verkställa i rapporten beskrivna beslutade och påbörjade verksamhetsförändringar 
med återkommande redovisningar till nämnden samt att i övrigt avvakta resultatet 
av den externa redovisningen. 

Protokollsanteckning 
Magnus Akeborn (V) lämnar bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 
Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med 
följande tillägg "samt att i övrigt avvakta resultatet av den externa genomlysningen". 

Lena Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt Robin Gustavssons 
(Iill) tillägg till beslut med tillägget att: 
Socialnämnden äskar om 10 miljoner kronor i tillskott på budget 2020 och 
dessutom att Kommunstyrelsen ger budgetberedningen i uppdrag att göra 
volymprocentuppräkning för 2021 års budget för Socialnämnden i likhet med Barn
och utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden för att kunna säkerställa att lagen 
och dess intentioner följs. 

Sven Lundh (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt till Robin 
Gustavssons (Iill) tillägg och avslag till Lena Nilssons (S) yrkande. Maija-Liisa 
Mogensen (M) och Joakim Karlsson (M) instämmer i Sven Lundhs (SD) 
avslagsyrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner det 
bifallet. Ordförande ställer därefter Robin Gustavssons tilläggsyrkande under 
proposition och finner även det bifallet. Ordförande ställer därefter Lena Nilssons 
yrkande mot Sven Lundhs avslagsyrkande och finner Sven Lundhs avslagsyrkande 
bifallet. 

Socialnämnden 

Justering 7t 
f l . 

Utdraget bestyrkes 

4 (8) 



Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Votering begärs. 

S.AM:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-04 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla Lena Nilssons 
yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Sven Lundh avslagsyrkande röstar nej." 

4 ja-röster och 7 nej-röstar lämnas. 

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

Följande röstar nej : Robin Gustavsson (KD), Sven Lundh (SD), Maija-Liisa 
Mogensen (M),Joakim Karlsson (M), Karl-Johan Clementz (SD), Maria Tennevi 
(KD), Karina Olsson (SD). 

Socialnämnden har därmed bifallit Sven Lundhs (SD) avslagsyrkande. 

Reservationer 
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. Lena Svensson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lena 
Nilssons yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning avseende Socialförvaltningens arbete över tid. 

I samband med redovisningen av helårsprognos till socialnämnden per april 2020 
fick förvaltningen i uppdrag att: 
- Inför nästa sammanträde redovisa en sammanfattning av beslut och åtgärder som 
har vidtagits de senaste åren för att hålla budget samt redovisa pågående och 
beslutade förändringsarbeten, jämte ytterligare förslag till åtgärder för att nämnden 
på ett fullgott jämförelseunderlag för vad som har gjorts och kommer att göras och 
utifrån redovisningen ska kunna pröva ytterligare besparings- och 
effektiviseringsåtgärder. 
- Redovisa inflöden, kostnader och goda exempel med några jämförelsekommuner 
och Kolada/motsvarande. 
- Särredovisa konsekvenser av ökat antal ärenden och då särskilt de ärenden som 
innehåller hot och våld vilka tenderar att öka. 
- Redovisningen ska formuleras så att den svarar mot kommunstyrelsens beslut om 
redovisning den 12 augusti 2020. 

Socialnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-04 

Socialnämndens arbetsutskott föreslog Socialnämnden i 2020-07-28, § 47, följande: 

Redovisningen godkänns. Socialnämnden anser att den omfattande redovisningen 
visar på fortlöpande samt såväl ekonomiska som strukturella 
verksamhetsanpassningar. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen fortsätta 
verkställa i rapporten beskrivna beslutade och påbörjade verksamhetsförändringar 
med återkommande redovisningar till nämnden. 

Bilaga 
Protokollsanteckning, Magnus Akebom (V) 

Sänt till: 
F örvaltningschef 
Ekonomichef 

Socialnämnden 
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Julin, Alexandra 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Uppföljningsflagga: 
Flagga: 

Åkerbarn, Magnus 
den 4 augusti 2020 16:12 
Julin, Alexandra 
Protokollsanteckning 4/8-2020 

Följ upp 
Slutfört 

Protokollsanteckning ärende 03. Socialnämnden 4/8-2020 

Vänsterpartiet anser att Socialförvaltningens verksamhet är och har varit underfinansierad under lång tid. Oavsett 
vad prognoser och resultat visat har budgeten varit anorektisk. Det mänskliga lidande, oro och otrygghet som våra 
medborgare utsätts för är helt oförenlig med alla våra (och kommunens) värdegrunder. Vi behöver stödja och stötta 
vår personal med kortare arbetstid och fler arbetskamrater. Vi stödjer alla äskande, men kommer även att jobba i 
budgetberedningen för att stärka och kompensera förvaltningens ekonomi. 
Magnus Åkeborn 
Vänsterpartiet 

Skickat från min iPad 

c; __ L 



Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 52 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-04 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Protokollsutdrag KSAU 2020-06-22 § 90, Genomlysning av socialnämndens 
verksamhet 

2. Protokollsutdag KS 2020-06-10 § 110, Månadsuppföljning per den 30 april 
2020 

Socialnämnden 

J"steO~ 5. L . 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-08-04 

Lena Nilssons (S) hälsning och tack 

Lena Nilsson (S) tackar socialnämnden för de kondoleansblommorna hon fick i 
våras för sin dotters bortgång. 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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