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AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Muntlig information ekonomi 

Sammanträdesdatum 
2020-09-01 

Verksamhetsförändring Förebyggandecentrum flyttas till 
Mottag n ingsen heten 

§ 54 

§ 55 

Rapport enligt 16 kap 6 h § Sol om ej verkställda beslut per 2020-06- § 56 
30 

Revidera delegationsordningen i anledning av ny lagstiftning 

För kännedom 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 57 

§ 58 

§ 59 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-01 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 54 

Muntlig information ekonomi 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Johan Persson lämnar muntlig information om årets prognos, som visar på ett 
underskott på 22.7 miljoner kronor. Ökade anmälningar inom verksamhetsområdet 
barn och unga utgör den största anledningen till underskottet.Johan Persson 
informerar även att fr.o.m. 2020-07-01 tillhör ekonomiskt bistånd 
Arbetsmarknadsförvaltningen, vilket påverkar prognosen. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-01 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 55 

Verksamhetsförändring Förebyggandecentrum flyttas 
till Mottagningsenheten 
Dnr: SF 2020/385 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Förebyggandecentrum flyttas från Stöd- och preventionsenheten till 
Mottagningsenheten. 

2. Tjänsten som specialist från Mottagningsenheten flyttas till Team 3 -
barnhandläggare och familjehemshandläggare. 

Beskrivning av ärendet 
De förändringar som har gjo1is i övriga förvaltningen, d v s att ekonomiskt bistånd inte 
längre hanteras av Socialförvaltningen, får konsekvenser för våra enheter och uppdrag 
på olika sätt. Mottaget består efter förändringen av fyra handläggare, plus två tjänster i 
receptionen. Förebyggandecentrum har ingått i Stöd- och preventionsenheten, som då 
har bestått av 22 medarbetare totalt. 

Den föreslagna förändringen innebär att Förebyggandecentrum flyttas till 
Mottagningsenheten under den enhetschef som finns där. 

Om förslaget antas kommer den nya Mottagningsenheten att bestå av fyra handläggare 
och ytterligare sex handläggare fördelat på olika uppdrag. Arbetsledare för 
F örebyggandecentrum tillkommer. 

Förebyggandecentrum består av Drog- och brottsförebyggande samordnare, 
Tillståndsteamet, Maria Skåne Nordost behandling, två socialrådgivare och en 
arbetsledare, totalt sju medarbetare. Tillsammans ansvarar de för en stor del av 
socialtjänstens förebyggande och samverkansarbete. Hela Förebyggandecentrum har 
ingått i Stöd- och preventionsenheten där även Individ- och familjesupporten, Familjens 
hus och Familjerådgivning ingår. 

Stöd- och preventionsenheten kommer att bestå av 12 behandlare, Familjens hus och 
familjerådgivare. Föreslaget innebär att personalgrupperna jämnas ut, att fokus på 
behandling behålls, att det förebyggande arbetet knyts till Mottaget och får mer och fler 
beröringspunkter och utvecklingsmöjlighetema ökar. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAlvIM:ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-01 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

En specialistsocialsekreterare i Mottaget är inte längre motiverat med hänvisning till 
färre medarbetare. Den föreslås istället flyttas till Team 3 barnsekreterare- och 
familjehemssekreterare där det finns stora behov av stöd för handläggare. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2020-07-28 § 4 7, följande: 

1. F örebyggandecentrum flyttas från Stöd- och preventionsenheten till 
Mottagningsenheten. 

2. Tjänsten som specialist från Mottagningsenheten flyttas till Team 3 -
barnhandläggare och familjehemshandläggare. 

Sänt till: 
V erksamhetschef Mottag, stöd och prevention 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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.SAfvIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-01 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 56 

Rapport enligt 16 kap 6 h § Sol om ej verkställda 
beslut per 2020-06-30 
Dnr: SF 2020/406 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

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 rapporteringstillfallet 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 beslutade 2020-08-11, § 50, följande: 

Rapport till Kommunfullmäktige godkänns. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-01 

Omedelbart justerad i separat protokoll 
Dnr: SF 2020/456 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAM:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-01 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 58 

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 2020-06-10 § 114 Genomföra en översyn i syfte att 
effektivisera kommunövergripande administrativa processer 

2. Protokollsutdrag KF 2020-06-08 § 68 Kommunfollmäktiges 
ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 - Övriga nämnder 

3. Protokollsutdrag KF 2020-06-08 § 78 Förhyrning av lokaler till 
socialförvaltningen inom fastigheten Kornet 2 

4. Protokollsutdrag KF 2020-06-08 § 79 Socialnämndens hemställan om 
komplettering av budget 2020 

5. Protokollsutdrag KF 2020-06-08 § 72 Ny nämnds- och 
förvaltningsorganisation 

6. Minnesanteckningar BRA 2020-05-28 
7. Målreflektioner T2 VO Barn och Unga (Dnr: 2020/463) 
8. Målreflektioner T2 VO Vuxna (Dnr: 2020 / 463) 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-09-01 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 59 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Protokoll från 2020-06-16 kompletteras med saknad partibeteckning. 

Därefter läggs följande protokoll med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande protokoll: 

1. Socialnämndens protokoll 2020-06-16 
2. Socialnämndens protokoll 2020-08-04 
3. Arbetsutskottets protokoll 2020-06-23 
4. Arbetsutskottets protokoll 2020-07-28 
5. Arbetsutskottets protokoll 2020-08-11 
6. Arbetsutskottets protokoll 2020-08-25 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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