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SAMlv1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 60 

Muntlig information 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
1. Thed Carlsson lämnar muntlig information om verksamheten vuxna efter 

önskemål av Socialnämnden. Thed informerar om verksamheterna N ovagården 
och Fenix öppenvårdsbehandling och hur behandlingsstatistiken ser ut. 

2. Med anledning av att en extern genomlysning har genomförts på 
Socialförvaltningen informerar ordförande och Sus Lantz en komprimerad 
version av resultatet, i väntan på den officiella rapporten. Resultatet visar på en 
underfinansierad budget inom förvaltningen. I jämförelse med andra 
kommuner i landet ligger Socialförvaltningen i Hässleholm på mycket lägre 
kostnader. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 61 

Delårsbokslut 2020-08-31 
Dnr: SF 2020/505 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Godkänna delårsbokslut för perioden 20200101-20200831. 

2. Ge Socialförvaltningen i uppdrag att utreda om kostnaderna för placeringar 
kan minska genom att ett HVB-hem inrättas i kommunens fastighet 
Majagården i Vittsjö. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) och Sven Lundh (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

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. 
Månadsuppföljningarna och delårsrapporten ska lämnas till kommunstyrelsen enligt 
fastställd tidplan. 
Nämndernas verksamhetsberättelse som ingår i delårsrapporten ska ses som ett 
förslag på text till slutprodukten Delårsrapport 2020, även om 
verksamhetsberättelsen är antagen av nämnd. Innehåll och utformning av 
verksamhets berättelsen är därför inte bundet av beslut i nämnden. För att få ihop 
produkten, kan ändringar behöva göras i materialet beroende på omfattning, 
språkbruk, analys och tydlighet. Omfattning av verksamhetsberättelsen till 
delårsrapporten är två sidor. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-22, § 54, följande: 

1. Godkänna delårsbokslut för perioden 20200101-20200831 . 

2. Ge Socialförvaltningen i uppdrag att utreda om kostnaderna för placeringar 
kan minska genom att ett HVB-hem inrättas i kommunens fastighet 
Majagården i Vittsjö. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 62 

Tjänsteskrivelse, sammanträdesplan 2021 
Dnr: SF 2020/468 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Socialnämnden fastställer de föreslagna sammanträdesdagama för år 2021 för 
socialnämnden, socialnämndens arbetsutskott, förvaltningsträff, 
förvaltningssamverkan samt sista dag för inlämning av handlingar. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden och socialnämndens 
arbetsutskott har tagits fram. Planeringen av sammanträdestiderna har utgått från 
följande fömtsättningar. 

Allmänna fijr/,/tsättningar 
Inget sammanträde har lagts in på kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens 
sammanträdes tider. 

Inget nämndsammanträde har heller lagts in under vårvinterlovet 2021-02-22 -
2021-02-28, påsken 2021-04-02 - 2021-04-09 eller höstlovet 2021-11-01 - 2021-11-
05. 

Planeringen av sammanträdestiderna har i möjligaste mån utgått ifrån att 
socialnämndens arbetsutskott har minst 2 sammanträden/ månad på tisdagar och 1 
nämndsammanträde, tisdagar. Under sommaren har det lagts in en mötesfri månad, 
sista arbetsutskottet innan uppehållet är den 22 juni och det första är sedan den 27 
juli. Om extra arbetsutskott behövs, placeras det in efter behov. Socialnämnden har 
sitt sista sammanträde innan sommaren den 15 juni och därefter den 31 augusti. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-22, § 55, följande: 

Socialnämnden fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2021 för 
socialnämnden, socialnämndens arbetsutskott, förvaltningsträff, 
förvaltningssamverkan samt sista dag för inlämning av handlingar. 

Socialnämnden 

Justering 

;?i Sl l Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Sänt till: 
Nämndsekreterare Socialförvaltningen 
Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Utdraget bestyrkes 
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SA11MANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 63 

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 2020-09-02 § 142 Näringslivsprogram för Hässleholms 
kommun 

2. Protokollsutdrag KS 2020-09-02 § 143 Förslag på ändrad 
finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift i Kommunförbundet 
Skåne 

Socialnämnden 

Justering 5; • l . 1 Utdraget besty~es 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-10-06 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 64 

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 2020-09-01 

2. Socialnämndens protokoll 2020-09-09 § 57 

3. Arbetsutskottets protokoll 2020-09-22 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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