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SAIYIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Muntlig information extern genomlysning § 65 

Aterrapportering av uppdrag avseende inrättandet av ett HVB-hem § 66 

Helårsprognos Socialnämnden per oktober 2020 § 67 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 § 68 

Ansökan om bidrag 2020 § 69 

Uppföljning av beslut i Socialnämnden 2020-01-28 § 70 

Årlig uppföljning av 2020 års systematiska arbetsmiljöarbete på § 71 
Socialförvaltningen 

Rapport enligt 16 kap 6 h § Sol om ej verkställda beslut per § 72 
2020-09-30 

Svar på motion avseende utvärdering av organisationsförändringar § 73 

För kännedom § 74 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 75 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Hässlehofms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 65 

Muntlig information extern genomlysning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Socialnämnden tar del av informationen och initierar vidare beredning av frågan i 
arbetsutskottet i syfte att avgöra vilka delar förvaltningen kan arbeta vidare med. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden för diskussion kring slutrapporten av den externa genomlysningen 
av Socialförvaltningen, genomförd av Public Partner. Konsensus råder att med 
anledning av den mycket ansträngda situationen, med en starkt underfinansierad 
verksamhet, är det av stor vikt att ta tillvara på utredningen och att den har ett värde 
i det fortsatta arbetet inom kommunen. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 66 

Återrapportering av uppdrag avseende inrättandet av 
ett HVB-hem 
Dnr: SF 2020/505 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Efter genomförd utredning beslutar Socialnämnden att för närvarande inte initiera 
eller starta ytterligare HVB-hem för barn och unga, samt låta genomförd utredning 
ligga som underlag för fortsatt arbete inom förvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån redovisning av delårsbokslutet 2020-08-31 fick förvaltningen i uppdrag att 
undersöka om det skulle vara möjligt att starta upp ett hem för vård och boende för 
barn och unga, i syfte att erbjuda vård på nära håll, men också i syfte att minska 
kostnader för placeringar. 

Förvaltningschefen valde att ge Lars Elowson i uppdrag att genomlysa samtliga 
pågående externa placeringar på institution. Lars Elowson har granskat samtliga 26 
barn och unga genom att_ läsa samtliga utredningar, journalanteckningar och andra 
dokument som tillhör barnen i syfte att svara på: 

Vad kan vi säga om barnen? 
Var det rätt att placera barnen? 
Har de fått rätt hjälp? 
Kunde vi gjort något annorlunda? 
Finns det lärdomar att ta till oss? 
Bör vi starta ett till hem för vård och boende? 

Lars Elowsons samlade bedömning är att när socialtjänsten genomför en placering 
finns det inga andra rimliga insatser, då är det helt nödvändigt att placera. 

Man har gedigna utredningar som beskriver vad man tidigare gjort och hur man har 
kommit fram till beslutet. 

Barnen kan inte placeras på samma hem för vård och boende, och därför bör vi inte 
starta ytterligare ett. 

Socialnämnden 

Justering J{ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11 -17 

Hä1ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Vi behöver arbeta tillsammans med tidigare, tydligare, gränsöverskridande insatser 
som bygger på barnens behov. 

Vi behöver arbeta med helhetssyn, minimera antalet personer och ge snabbare stöd. 
Dokumentation ligger som grund för att kunna följa och utvärdera. 

Aterrapportering av uppdraget 
På Socialnämndens sammanträde den 17 november 2020, har Lars Elowson återfört 
vad genomlysningen innehållit, vad den kommit fram till samt gett sin bild av och 
motiverat förslag till beslut. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämnden beslutade 2020-10-06, § 61, följande: 

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

Sänt till: 
Sus Lantz, förvaltningschef 

Socialnämnden 

Justering J{ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11 -17 

Hässlehol'ms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 67 

Helårsprognos Socialnämnden per oktober 2020 
Dnr: SF 2020/633 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisad årsprognos per oktober 2020 godkänns och läggs till handlingarna. 

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 (KLI() 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 föreslog 2020-11-10, § 65, Socialnämnden följande 
beslut: 

Redovisad årsprognos per oktober 2020 godkänns och läggs till handlingarna. 

Sänt till: 
Johan Persson, ekonomichef 
Sus Lantz, förvaltningschef 

Socialnämnden 

Justering J( Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 68 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 
Dnr: SF 2020/316 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Frida Kvinnojour beviljas verksamhetsbidrag för 2021 med 100 000 kronor. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Frida Kvinnojour ansöker om föreningsbidrag för 2021 på 250 000 kronor. 

Frida Kvinnojour uppger i sin ansökan att verksamheten vilar på två ben. Det ena 
är det skyddade boendet och det andra är den öppna verksamheten som bemannas 
av en person på 100 %. I den öppna verksamheten erbjuder de samtal, stöd och 
vägledning. Barn till våldsutsatta erbjuds så kallade Trappsamtal. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2020-11-10, § 62, Socialnämnden följande 
beslut: 

Frida Kvinnojour beviljas verksamhetsbidrag för 2021 med 100 000 kronor. 

Sänt till: 
Verksamhetschef staben 

Socialnämnden 

Justering 

l( 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 69 

Ansökan om bidrag 2020 
Dnr: SF 2020/330 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Akillesjouren beviljas inte verksamhetsbidrag för 2021. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Lena Svensson (C) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Akillesjouren inkom 2020-05-29 med ansökan om förenings bidrag. Ansökan var 
ofullständig och skulle kompletteras. Ansökan avsåg 2020. 

Akillesjouren är en förening som vänder sig till våldsutsatta män. De startade under 
2019 upp verksamhet i Hässleholm. I samband med detta ansökte man om stöd 
från Socialnämnden på sammanlagt 572 750 kronor. Detta avsåg kostnad för lokal 
och personal mer mera. 

Det bedömdes inte möjligt att föreningen skulle beviljas hela det ansökta beloppet 
om 572 750 kronor. Det skulle i praktiken inneburit att kommunen bekostade hela 
verksamheten. 

Då föreningen var nystartad och drivs av ideella krafter beviljades föreningsbidrag 
för 2020 med 10 000 kronor att använda till utbildning och informations spridning. 
Man skulle också redovisa hur pengarna använts och på vilket sätt de bidragit till att 
uppfylla målet för Hässleholms kommun och Socialnämnden. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2020-11-10, § 63, Socialnämnden följande 
beslut: 

Akillesjouren beviljas inte verksamhetsbidrag för 2021. 

Beslutet kan överklagas 

Sänt till: 
V erksamhetschef staben 

Socialnämnden 

Justering ){ J{ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 70 

Uppföljning av beslut i Socialnämnden 2020-01-28 
Dnr: SF 2020/568 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Enheten för utredning och uppföljning organiseras om från två till fyra 
team. 

2. Två tjänster som specialistsocialsekreterare omvandlas till 
enhetschefstjänster. 

3. En ny ärendefördelningsmodell införs inom enheten för utredning och 
uppföljning. 

4. De sex socialsekreterartjänsterna som under året beviljats utöver budget 
tillsvidareanställs så att de ingår i personalbudgeten för 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Trots vidtagna åtgärder är situationen på enheten för utredning och uppföljning 
fortsatt kritiskt inom flera områden gällande arbetsmiljö, personalsituation och 
kvalitet i verksamheten. Kortfattat ser aktuell situation enligt följande: 

Fortsatt högt inflöde av nya ärenden till enheten 
Många utredningar slutförs inte inom lagstadgad tid 
Bristande uppföljning av HVB-placeringar med långa placeringstider som 
följd 
Kraftigt ökade placeringskostnader med en prognos med ett negativt utfall 
på 14 miljoner 
Fortsatt hög personalomsättning med 24,1 % hittills i år av för medarbetare 
och chefer inom enheten för utredning och uppföljning 
En ansträngd arbetsmiljö för både medarbetare och chefer 

Utifrån rådande omständigheter är det nödvändigt att vidta mer kraftfulla åtgärder 
för att komma till rätta med situationen. En ny organisation med mindre team, nära 
och tillgänglig arbetsledning och en ny ärendefördelningsmodell skapar 
förutsättningar för att bygga upp en hållbar utrednings- och uppföljningsenhet över 
tid. 

Socialnämnden 

Justering 

Jf 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanlrädesdatum 
2020-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2020-10-14, § 57, Socialnämnden följande 
beslut: 

1. Enheten för utredning och uppföljning organiseras om från två till fyra 
team. 

2. Två tjänster som specialistsocialsekreterare omvandlas till 
enhetschefstjänster. 

3. En ny ärendefördelningsmodell införs inom enheten för utredning och 
uppföljning. 

4. De sex socialsekreterartjänsterna som under året beviljats utöver budget 
tillsvidareanställs så att de ingår i personalbudgeten för 2021. 

Sänt till: 
Verksamhetschef Barn och Familj 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAM1v!ANTRÄDESPROTOK01L 

Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 71 

Årlig uppföljning av 2020 års systematiska 
arbetsmiljöarbete på Socialförvaltningen 
Dnr: SF 2020/583 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisad uppföljning med tillhörande övergripande handlingsplan godkänns och 
överlämnas som sin egen till kommunledningskontoret. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001 :1) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. 

Den årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet och att 
högsta ledningen ska får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt på 
vilket sätt det behöver förbättras. Uppföljningen ska identifiera de brister som finns 
i hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. 

Uppföljningen inom varje förvaltning skall rapporteras till respektive nämnd för 
bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas. Nämnderna skall redovisa 
handlingsplan till kommunledningskontoret senast 2020-11-30 som sammanställer 
alla förvaltningars handlingsplaner och lämnar till personalutskottet för senare 
beslut i kommunstyrelsen. 

Förvaltningarna sammanställer vad som framkommit vid uppföljningen i en 
handlingsplan som redovisas i förvaltningens samverkansgrupp, till nämnden och 
till kommunledningen. Socialförvaltningen har genomfört uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2020 och fastställt handlingsplanen i 
samverkan. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2020-11-10, § 64, Socialnämnden följande 
beslut: 

Redovisad uppföljning med tillhörande övergripande handlingsplan godkänns och 
överlämnas som sin egen till kommunledningskontoret. 

Socialnämnden 

Justering 

J( 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Sänt till: 
Rebecca Nordström, HR-specialist 
I<:.ommunledningskontoret 

Socialnämnden 

Justering 

j[ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Hässlehol'ms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 72 

Rapport enligt 16 kap 6 h § Sol om ej verkställda 
beslut per 2020-09-30 
Dnr: SF 2020/572 

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 rapporteringstillfållet gått från dagen för 
respektive beslut. Statistikrapporten som lämnas till K.F 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 föreslog 2020-10-27, § 60, Socialnämnden följande 
beslut: 

Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Justering 

jf 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Hässlehol'ms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 73 

Svar på motion avseende utvärdering av 
organisationsförändringar 
Dnr: SF 2020/616 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Socialnämnden avstår från att yttra sig vidare gällande motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har ombetts lämna svar på motion angående utvärdering av 
organisations förändringar. 

Gällande motionens första fråga så kan vi konstatera utifrån KOLADA att 
Hässleholms kostnader för den politiska organisationen varierat genom åren. Från 
att ha kostat 706 kronor per invånare 2014, så drog kostnaderna iväg rejält 2015 och 
låg då på 1 528 kronor per invånare. Sedan 2016 har kostnaderna sakta sjunkit för 
att 2019 ligga lägre än andra kommuner i genomsnitt (974 kronor/ invånare) med 
73 7 kronor per invånare, vilket är detsamma för riket. 

Utifrån den andra frågan så anser inte Socialnämnden att de varit påverkade då de 
inte omfattades av någon sammanslagning av nämnder. Det är också för tidigt att 
utvärdera konsekvensen av att man dela socialnämnden där en del gick till 
Arbetsmarknadsnämnden. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-11 -17 

Hässlehorms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 74 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Minnesanteckningar Brå 2020-10-08 

2. Protokollsutdrag KF 2020-09-28 § 112 Förslag till bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

3. Protokollsutdrag KF 2020-09-28 § 120 Sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

4. Protokollsutdrag KF 2020-10-19 § 133 Delårsrapport januari-augusti 2020 
med helårsprognos 2020 

5. Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 168 Delårsrapport januari-augusti 2020 
med helårsprognos 2020 

6. Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 17 4 Samarbetsavtal för 
samarbetskommitten Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad 
Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost, med tillhörande arbetsordning 

Socialnämnden 

Justering 

/{ J[ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 75 

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 2020-10-06 

2. Arbetsutskottets protokoll 2020-10-14 

3. Arbetsutskottets protokoll 2020-10-27 

4. Arbetsutskottets protokoll 2020-11-10 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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