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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Muntlig information ekonomi § 1 

Intern kontroll 2020 med granskningsrapport för 2019 § 2 

POSOM, verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan för § 3 
2020 

Remissvar angående kontaktcenter § 4 

Förändring av verksamhet med utökning av tjänster, VO Barn och § 5 
unga 

För kännedom § 6 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 7 

Socialnämnden 

~- L -
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 1 

Muntlig information ekonomi 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Johan Persson lämnar muntlig information om att bokslutet 2019 är lämnat och att 
resultatet visar på ett underskott med 10,4 miljoner kronor. Johan Persson 
informerar om vad underskottet beror på. Information om prognos 2020 lämnas. 

Ordförande informerar om att kommunledningen fått information om det redan 
prognostiserade underskottet för 2020. Möte är inbokat nästa vecka med 
kommunledningen och presidiet med anledning av prognosen. 

Socialnämnden 

JusAerin 
•----- r ? ~ l C • 

Utdraget bestyrkes 
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SAfvfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§2 

Intern kontrollplan 2020 med granskningsrapport för 2019 
Dnr: SF 2019/748 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Plan för intern kontroll 2020 med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys 
godkänns. 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2019 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens regler för intern kontroll anger att nämnderna ansvarar för att den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnden ska årligen godkänna en intern kontrollplan och granskningsrapport för 
föregående år och överlämna denna till kommunstyrelsen ( ekonomiavdelningen) i 
samband med inlämnandet av verksamhets berättelsen. 
Risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som 
finns under respektive nämnds ansvar och denna ska årligen uppdateras och ligga 
till grund för de moment som tas med i kontrollplanen. 
Planen för intern kontroll ska utformas utifrån kommunens regler för intern 
kontroll, risk- och väsentlighetsanalys, gemensamma kontrollmoment, och 
rekommendationer från kommunstyrelsens bedömning samt verksamhetens behov 
av granskning. 
Kontrollmoment som uppvisade brister föregående år ska alltid ingå i 
kontrollplanen. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-01-07 § 1 socialnämnden följande 
beslut: 

1. Plan för intern kontroll 2020 med tillhörande risk- och väsentlighetanalys 
godkänns. 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2019 godkänns. 

Sänt till: 
K valitetssamordnare 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

HässlehQlms 
kommun 

Socialnämnden 

§3 

POSOM, verksamhetsberättelse för 2019 och 
verksam hetsplan för 2020 
Dnr: SF 2019/831 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsplan för POSOM 2020. 

2. Socialnämnden godkänner verksamhets berättelse för POSOM 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Ledningsgruppen för POSOM i Hässleholm har tagit fram verksamhetsplan för 
2020 med datum för planerade möten för ledningsgruppen och 
övningar/utbildningar för lednings- och stödgrupp. 
Ledningsgruppen för POSOM i Hässleholm har tagit fram förslag till 
verksamhets berättelse för 2019. Denna verksamhets berättelse bifogas 
socialnämndens verksamhets berättelse 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-01-07 § 2 socialnämnden följande 
beslut: 

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsplan för POSOM 2020. 

2. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse för POSOM 2019. 

Sänt till: 
K valitetssamordnare 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§4 

SAM1v1AN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Remissvar angående kontaktcenter 
Dnr: SF 2019/848 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Socialnämnden lämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar på remiss angående 
inrättande av ett kontaktcenter samt att inte godkänna föreslagen finansiering vad 
avser socialnämnden då kontaktcentrat har mycket begränsade möjligheter att 
utföra ärenden och minska kostnaderna i motsvarande mån för socialnämndens 
räkning. 

Yrkande 
Lena Nilsson (S), Sven Lundh (SD), Joakim Karlsson (M), Maija-Liisa Mogensen 
(M) och Lena Svensson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Hässleholms kommun har som mål att ha en samhällsservice av hög kvalitet och att 
öka tillgängligheten. För att nå målet ska ett kontaktcenter med en tillhörande 
verksamhet i de större tätorterna Vinslöv, Vittsjö, Hästveda, Bjärnum, Sösdala och 
Tyringe inrättas i Hässleholms kommun under 2020. 
Inom ramen för projektet att utveckla kontaktcenter har ett förslag till 
finansieringsmodell samt budget för kontaktcenter tagits fram. Förslaget innebär att 
kontaktcenter finansieras genom fast budgetram och att det sker en budgetväxling 
från nämnderna till kommunledningsförvaltningen för 2020 och 2021 för att 
bekosta kontaktcenter utöver den budget som finns för nuvarande 
medborgarserviceenhet. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-01-21 § 5 socialnämnden följande 
beslut 

Socialnämnden lämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar på remiss angående 
inrättande av ett kontaktcenter samt att inte godkänna föreslagen finansiering vad 
avser socialnämnden då kontaktcentrat har mycket begränsade möjligheter att 
utföra ärenden och minska kostnaderna i motsvarande mån för socialnämndens 
räkning. 

Sänt till: Verksamhetschef staben 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleho,lms 
kommun 

Socialnämnden 

§5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Förändring av verksamhet med utökning av tjänster, 
VO Barn och unga 
Dnr: SF 2020/32 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av handlingsplanen för VO Barn och unga med anledning av hög 
arbetsbelastning godkänns. 

Två tjänster socialsekreterare inrättas. 

Finansiering sker genom (mer resurser för utredningar) lägre kostnader för 
placeringar. 

Förvaltningen vidtar de övriga åtgärder som är möjliga enligt redovisningen. 

Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma efter sommaren med en 
uppföljning. 

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

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet lämnar följande 
protokollsanteckning: 
"Då enheten för barn och unga på socialförvaltningen har svårigheter att klara sitt 
uppdrag är det viktigt att sätta in åtgärder för att säkerställa att vi följer lagens 
intentioner, både avseende grunduppdraget och avseende arbetsmiljö. 
Vi ser barnen som vår framtid och ser också vårt ansvar för arbetsmiljön som 
mycket viktig. Vi upplever att kostnaderna kommer att öka betydligt om vi inte tar 
vårt ansvar för arbetsmiljön och de anställda. Kostnader för sjukskrivningar hamnar 
både på förvaltningen men också på samhället i stort om vi inte har en bra 
arbetsmiljö. Att mer personal stannar om vi har en bra arbetsmiljö och då utförs 
också ett bra arbete vilket spar pengar och är en vinn-vinn effekt. 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 

.5. L _ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Hässlehof:ms 
kommun 

Socialnämnden 

Hässleholms kommuns vision är att vara en viktig knutpunkt i Sverige där 
människor möts för att leva, uppleva, arbeta och lära. Övergripande mål för 
kommunen är bland annat att sätta medborgaren i centrum, att ge omsorg och 
service av hög kvalitet, att ge barn och unga en bra start i livet och att ha hållbar 
ekonomi med effektiv resursanvändning. För att nå kommunens vision och 
övergripande mål är det viktigt att ge utsatta barn och unga det stöd och den hjälp 
de har rätt till och som krävs enligt gällande lagstiftning och föreskrifter." 

Yrkande 
Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att 
förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma efter sommaren med en 
uppföljning. 
Lena Nilsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar att inrätta fyra tjänster på VO 
Barn och unga i enlighet med förvaltningens förslag. Lena Svensson (C) instämmer i 
Lena Nilssons (S) yrkande. 
Sven Lundh (SD), Joakim Karlsson (M) och Maija-Liisa Mogensen (M) instämmer i 
Robin Gustavssons (Iill) yrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till 
beslut bifallet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lena Nilssons (S) yrkande röstar 
nej ." 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Robin Gustavsson (Iill), Sven Lundh (SD), Maija-Liisa 
Mogensen (M),Joakim Karlsson (M),Johanna Hörgerud (SD), Gunnel Bruhn (SD) 
och Karina Olsson (SD). 

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

Socialnämnden har därmed bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

1t 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsbelastning och arbetsmiljö för chefer och medarbetare i verksamhetsområde 
Barn och Ungas utrednings- och uppföljnings team 1 och 2 är oacceptabel. Jämfört 
med 2018 har under 2019 antalet utredningar ökat med 36%. Prognoser pekar på en 
fortsatt hög ärendeinströmning. 
Personalomsättningen under året uppgår till över 102 %. 21 medarbetare har slutat 
och 18 nya har rekryterats under loppet av 10 månader. Den höga 
personalomsättningen under lång tid har lett fram till att erfarenheten i grupperna 
minskat radikalt. Många av de nyanställda har kort eller ingen erfarenhet av 
myndighetsutövning och utredningsarbete. Det är stora svårigheter att rekrytera 
erfarna socialsekreterare. Arbetssituationen för chefer och erfarna kollegor är 
ohållbar. Ärendebelastningsmätningar och statistik över inflöde visar att det saknas 
minst 3 tjänster för att uppnå en hållbar arbetssituation. 
För att på lång sikt utföra lagstadgad verksamhet samt skapa en acceptabel 
arbetsmiljö föreslås att ett tredje utredningsteam med socialsekreterartjänster och en 
enhetschefstjänst inrättas. Genom att omfördela personal från de två befintliga 
teamen skapa tre likvärdiga arbetsgrupper om 7-8 medarbetare, vilket bedöms vara 
ett rimligt antal underställda per enhetschef i myndighetsutövning. Det finns stora 
risker för felbedömningar kring barn, ökade sjukskrivningar av personal och fortsatt 
personalflykt om inte organisationen dimensioneras i paritet med ökande volym av 
ärenden. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2020-01-21 § 6 socialnämnden följande 
beslut 

Redovisningen av handlingsplanen för VO Barn och unga med anledning av hög 
arbetsbelastning godkänns. 

Två tjänster socialsekreterare inrättas. 

Finansiering sker genom (mer resurser för utredningar) lägre kostnader för 
placeringar. 

Förvaltningen vidtar de övriga åtgärder som är möjliga enligt redovisningen. 

Verksamhetschefen får i uppdrag att återkomma efter sommaren med en 
uppföljning. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Sven Lundh (SD) och Lena Nilsson (S) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
V erksamhetschef Barn och unga 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§6 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Protokollsutdrag KF 2019-12-09 § 291, Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i socialnämnden 

2. Protokollsutdrag KF 2019-12-09 § 298, Policy och styrdokument för 
Hässleholms kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022 samt 
reglemente för krisledningsnämnden 

3. Målreflektion tertial 3 och helår 2019 VO Vuxna (Dnr: SF 2020/9) 

4. Målreflektion tertial 3 och helår 2019 VO Mottagning och tidiga insatser 
(Dnr: SF 2020/9) 

5. Målreflektioner tertial 3 och helår 2019 VO Barn och unga (Dnr: SF 
2020/9) 

Socialnämnden 

J?J Utdraget bestyrkes 
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SAtvfMANTRÄDESPROTOKOlL 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

Hässleholms 
komm.un 

Socialnämnden 

§7 

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, 2019-12-17 
2. Arbetsutskottets protokoll, 2020-01-07 
3. Arbetsutskottets protokoll, 2020-01-21 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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