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Ina Zuljevic, nämndsekreterare 
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2020-12-15 

2020-12-22 
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SA:tvnv1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Muntlig information ekonomi § 76 

Verksamhetsförändring Mottag, stöd och prevention § 77 

Lokalbehovsplan för Socialnämnden 2022-2026 § 78 

Kompetensförsörjningsplan Socialförvaltningen § 79 

Revidering av delegationsordning § 80 

Regeringsbeslut om nytt prisbasbelopp och riksnorm för 2021 § 81 

För kännedom § 82 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 83 

Julhälsning § 84 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 76 

Muntlig information ekonomi 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Johan Persson lämnar muntlig information om den ekonomiska prognosen fram till 
och med 2020-11 -30. Prognosen visar på ett underskott och Johan redogör för vad 
underskottet beror på. 

Socialnämnden 

Justering 

S l _] 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommu1n 

Socialnämnden 

§ 77 

Verksamhetsförändring Mottag, stöd och prevention 
Dnr: SF 2020/665 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Familjerätten med 4.75 tjänster flyttas från verksamhetsområde Barn och 
unga till Mottag, stöd och prevention. 

2. Enhetschefstjänst 1.0 (0.5 Familjerätt och 0.5 Familjehemsgruppen) flyttas 
från Familjerätt/Familjehemsgruppen till verksamhetsområde Mottag, stöd 
och prevention. 

3. Ansvaret för Familjens hus flyttas från Stöd- och preventionsenheten till 
samma enhetschef som Familjerätten har. 

4. Ansvaret för Familjehemsrådgivningen flyttas från Stöd- och 
preventionsenheten till samma enhetschef som Familjerätten har. 

Beskrivning av ärendet 
De förändringar som har gjorts i övriga förvaltningen, d v s att ekonomiskt bistånd 
inte längre hanteras av Socialförvaltningen, har fått konsekvenser för våra enheter 
och uppdrag på olika sätt. Det finns anledning att göra vissa förändringar mellan 
verksamhetsområdena Mottag, stöd och prevention och Barn och unga och i 
Mottag, stöd och prevention för att utveckla samverkan, öka tillgången till nära 
arbetsledning och ge större möjligheter till utveckling av arbetssätt. 

Genom föreslagna förändringar får vi en tätare tillgång till arbetsledning och stöd 
för medarbetarna både i Familjehemsenheten som då får en enhetschef och en 
specialistsocialsekreterare och inom verksamhetsområde Mottag stöd och 
prevention. Den jämnare fördelningen i uppdragen för enhetscheferna inom 
verksamhetsområdet ger bättre förutsättningar för att utveckla samverkan och 
förbättringar och vi bedömer att denna förändring är till stor nytta för 
verksamheten. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2020-12-08, § 68, Socialnämnden följande 
beslut: 

1. Familjerätten med 4.75 tjänster flyttas från verksamhetsområde Barn och 
unga till Mottag, stöd och prevention. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

2. Enhetschefstjänst 1.0 (0.5 Familjerätt och 0.5 Familjehemsgruppen) flyttas 
från Familjerätt/Familjehemsgruppen till verksamhetsområde Mottag, stöd 
och prevention. 

3. Ansvaret för Familjens hus flyttas från Stöd- och preventionsenheten till 
samma enhetschef som Familjerätten har. 

4. Ansvaret för Familjehemsrådgivningen flyttas från Stöd- och 
preventionsenheten till samma enhetschef som Familjerätten har. 

Sänt till: 
Gunnel Nordin, verksamhetschef 
Petter Hector, verksamhetschef 
Sus Lantz, förvaltningschef 

Socialnämnden 

Justering ,d Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 78 

Lokalbehovsplan för Socialnämnden 2022-2026 
Dnr: SF 2020/652 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Lokalbehovsplanen för 2022-2026 godkänns och skickas vidare till strategiska 
lokalförsörjningsgruppen genom kommunledningsförvaltningens 
ekonomiavdelning/ strategisk lokalförsörjning. 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om att effektivisera lokaler i Hässleholms 
kommun så la Socialförvaltningen fram ett önskemål till kommunens 
fastighetsstrateg om inriktning för sin verksamhet. 

Socialförvaltningens förslag var att lägga samman verksamhet i syfte att skapa en 
verksamhet som tillsammans möter medborgarens behov och skräddarsyr lösningar, 
utan att medborgaren ska behöva söka runt till olika delar. Som ett led i detta 
behöver förvaltningen antingen en ny lokal där all verksamhet kan samlas, eller 
finnas kvar i lokaler som ligger nära för att möjliggöra synergieffekterna för 
medborgarna och medarbetarna. 

Hässleholms kommuns fastighetsstrateg har därefter tagit fram ett alternativ som i 
korthet innebär att man behåller lokalerna på Tingshusgatan och att man växlar bort 
sju olika verksamhetslokaler mot en på Järnvägsgatan. Synergieffekterna torde vara 
stora både inom huset och att de båda lokalerna ligger nära. Tingshusgatan med 
fokus på myndighet och Järnvägsgatan med fokus på tillgängligt, stöd och service. 

Förutom en lokal till Familjens hus, och att förvaltningen får lokalen på 
Järnvägsgatan, så ser Socialförvaltningen inga kommande behov av administrativa 
lokaler. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2020-12-08, § 69, Socialnämnden följande 
beslut 

Lokalbehovsplanen för 2022-2026 godkänns och skickas vidare till strategiska 
lokalförsörjningsgruppen genom kommunledningsförvaltningens 
ekonomiavdelning/ strategisk lokalförsörjning. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hä1ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Sänt till: 

SAMJvfANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Socialnämnden 

Justering JZ/ S.L, 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 79 

Kompetensförsörjningsplan Socialförvaltningen 
Dnr: SF 2020/658 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Kompetensförsörjningsplanen godkänns. 

Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Sverigedemokraternas ledamöter yrkar att punkt tre i kompetensförsörjningsplanen 
2020 stryks med anledning av att de motsätter sig etnisk rekrytering. Personliga 
kvalifikationer ska vara i centrum. 

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

Lena Svensson (C) instämmer i Lena Nilssons (S) yrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer först kompetensförsörjningsplanen under proposition med 
undantag från punkt tre och finner förslaget bifallet. 

Därefter ställer ordförande under proposition arbetsutskottets förslag till beslut mot 
Sverigedemokraternas ändringsyrkande och finner arbetsutskottets förslag till beslut 
bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Vi står inför en komplex kompetensförsörjningsutmaning vilket gör att vi behöver 
arbeta strategiskt personalförsörjningsfrågan och vi behöver få en överblick av 
förvaltningens behov nu och ca 5 år framåt. Detta för att säkerställa att vi har rätt 
kompetens för att tillgodose medborgarnas behov och använda våra resurser mer 
effektivt samt kunna dra nytta av digitaliseringen. Vi måste upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare och hitta lösningar och aktiviteter för att nå dit. Vi behöver 
även synliggöra behoven politiskt. Utmaningen för kommunerna generellt är bland 
annat att vi behöver anställa fler trots att vi blir färre i arbetsför ålder, samt att 
befolkningsmängden ökar, vi står inför stora pensionsavgångar, vi har en ökad 
extern personalrörlighet, vi behöver förändra vår kompetenssammansättning osv. 

Socialnämnden 

Justering 

U, 
( 

LI Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Vår största utmaning inom Socialförvaltningen är att skapa rimliga förutsättningar 
för våra medarbetare att göra ett bra arbete med hjälp av en god arbetsmiljö och 
hanterbar arbetsbelastning i syfte att få ner personalomsättningen bland våra 
socialsekreterare. 

Alla förvaltningar har fått i uppdrag att arbeta fram en egen 
kompetensförsörjningsplan samt att kommunen även arbetar fram en övergripande 
plan för hela kommunen. Alla chefer i förvaltningen har deltagit i två workshops 
där vi arbetat konkret med planen utifrån de olika områdena Attrahera, Rekrytera, 
Introducera, Utveckla och motivera samt Avsluta. Resultatet av dessa workshops 
har mynnat ut i en kompetensförsörjningsplan för Socialförvaltningen. Planen ska 
ses som ett levande dokument som kommer att utvärderas och revideras över tid. 
Samverkan med fackliga organisationer sker 2020-12-09 och protokollet 
kompletteras till handlingarna efter samverkan är genomförd. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2020-12-08, § 70, Socialnämnden följande 
beslut: 

Komptensförsörjningsplanen godkänns. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Sven Lundh (SD) deltar inte i beslutet. 

Sänt till: 
Katarina Borg HR-specialist Socialförvaltningen 
Maria Bengtsson HR-strateg Kommunledningskontoret 
Sus Lantz, förvaltningschef 
Alla verksamhetschefer Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hä1ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 80 

Revidering av delegationsordning 
Dnr: SF 2020/661 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av en ny punkt, 2.4.1, 
som ger kommunvägledare möjlighet att godkänna faderskaps bekräftelse då 
föräldrarna är sammanboende. 

Beskrivning av ärendet 
Önskemål om att kommunvägledare vid mottagningscentrum i Hässleholms 
kommun ska kunna godkänna faderskapsbekräftelse då föräldrarna är 
sammanboende har framkommit. Detta avser faderskaps bekräftelse när parterna är 
sambor och övertygade om att barnet är deras gemensamma eller kommit till 
genom assisterad befruktning och inga omständigheter har kommit fram som 
ifrågasätter faderskapet, dvs. då det är S-protokoll för utredning av faderskap i 
bilaga 1 i HSLF:FS 2017:49 som ska användas. 

Inga hinder i för delegering enligt förslag bedöms föreligga. 

Enligt 7 kap. 5 § Kommunallagen (2017:725) (KL) får en nämnd uppdra åt en 
anställd hos kommunen eller regionen att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 § KL. 
Hinder att delegera beslutanderätt föreligger bl.a. vid myndighetsutövning i ärenden 
som är av principiell beskaffenhet eller kan betraktas vara av större vikt. Aktuella 
godkännanden av faderskapsbekräftelse bedöms emellertid vara av administrativ 
karaktär. 

Ändringen medför att assistent/ receptionist tas bort i nuvarande punkt 2.4.1. 
Efterföljande ärendetyper ändrar också sifferbeteckning. Se bilaga för föreslagen 
revidering av avsnittet 2.4 Föräldraskap och Adoptioner. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2020-12-08, § 71 , Socialnämnden följande 
beslut: 

Revidering av delegationsordningen godkänns med införandet av en ny punkt, 2.4.1, 
som ger kommunvägledare möjlighet att godkänna faderskaps bekräftelse då 

Socialnämnden 

Justering 

½ .l I 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

föräldrarna är sammanboende. 

Sänt till: 
Pernilla Erlandsson, jurist 
Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämnden 

Justering 

SAfvf:MANTRÄDESPROTOKOlL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 81 

Regeringsbeslut om nytt prisbasbelopp och riksnorm 
för 2021 
Dnr: SF 2020/682 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Regeringens beslut om prisbasbelopp och riksnorm ska följas av Socialförvaltningen 
och utgöra underlag för nödvändiga beräkningar om bistånd, arvoden och 
ersättningar. 

Beskrivning av ärendet 
Pris basbeloppet ligger till grund för delegation och beräkningar om olika bistånd 
och ersättningar enligt verksamhetsområdenas riktlinjer för till exempel 
omkostnadsersättningar, arvoden, bistånd till kostnader i samband med placeringar 
och bistånd till enskilds livsföring i övrigt. 

Prisbasbeloppet för 2021 är fastställt till 47 600 kronor vilket är en höjning med 300 
kronor. 

Riksnormen beslutas av regeringen årligen och ligger till grund för beräkning av 
försörjningsstödet men också för beräkning av visst ekonomiskt bistånd som 
socialförvaltningens klienter kan beviljas. Riksnormen för 2021 är höjd med 0,3 % 
jämfört med riksnormen för 2020. 

Sänt till: 
Anders !versen, verksamhetschef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

S .L , 
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SA:MMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 82 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Överenskommelse 2020-11-18 Förhållningsregler för möten i 
kommunstyrelsen och nämnder till följd av den rådande pandemin 

2. Protokollsutdrag KS 2020-11-18 § 196 Jämställdhetsplan för Hässleholms 
kommun 2021-2025 

3. Protokollsutdrag KS 2020-11-18 § 201 Effektivisering av kommunens 
lokalbestånd 

4. Protokollsutdrag KS 2020-11-18 § 208 Månadsuppföljning per den 31 
oktober 2020 

5. Framtidens personal- och rekryteringsbehov i Hässleholm kommun 
2020-2025 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

14 (16) 



SAMMANTRÄDESPROTOK.Ol.L 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 83 

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 2020-11-17 

2. Arbetsutskottets protokoll 2020-11-24 

3. Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08 

4. Arbetsutskottets protokoll 2020-12-08 § 74 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA:tvIMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 84 

Julhälsning 

Ordförande Robin Gustavsson (KD) tackar för det gångna året och önskar såväl 
nämnd och tjänstemän en riktigt god jul och gott nytt år. 

Sven Lundh (SD) och Lena Nilsson (S) önskar ordförande med familj en god jul 
och god fortsättning å nämndens vägnar. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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