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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslistan § 8 

Bokslut socialnämnden per 20191231 § 9 

Atgärdsplan inför budgetprocess inför strategisk plan 2021 och § 10 
flerårsplan 2022-2023 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2019 § 11 

Rapport enligt 16 kap 6 h § Sol om ej verkställda beslut per § 12 
20191231 

För kännedom § 13 

Delgivning av ej sekretessbelagda protokoll § 14 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§8 

SA1vfMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

Ändring av föredragningslistan, tillkommande ärende 

Beslut 
Socialnämnden ändrar föredragningslistan enligt följande: 

Frågan om Karl-Johan Clementz (SD) kan beviljas närvaro hanteras som första 
punkt. 

Socialnämnden beslutar följande: 

Karl-Johan Clementz (SD) beviljas närvaro vid dagens sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 
Karl-Johan Clementz (SD) är nyvald som ersättare i socialnämnden men 
kommunfullmäktiges protokoll från den 24 februari är ännu inte justerat. 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOlL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

Bokslut socialnämnden per 20191231 
Dnr: SF 2020/95 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Bokslut per 2019-12-31 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
I "Strategisk plan 2019 - 2021 med Budget 2019 och flerårsplan 2020 - 2021" är 
det beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonomiska uppföljningar. De 
uppföljningar som avses är månadsuppföljning i mars, april och 
oktober, delårsrapport för perioden januari - augusti samt årsredovisning. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-18 § 9 att föreslå socialnämnden 
följande beslut: 

Bokslut per 2019-12-31 godkänns. 

Sänt till: 
Ekonomichef 

Socialnämnden 

J,stejz' Utdraget bestyrkes 
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Hässlehol'ms 
kommun 

Socialnämnden 

SAM:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

§ 10 

Åtgärdsplan inför budgetprocess inför strategisk plan 
2021 och flerårsplan 2022-2023 
Dnr: SF 2020/111 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Förvaltningens rapport med konsekvensbeskrivning angående ekonomiska 
förutsättningar för år 2020-2022 godkänns samt att rapporten ligger som 
grund för arbetet med budgetprocess och åtgärdsplan inför strategisk plan 
2021 och flerårsplan 2022-2023. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt utreda och göra riskbedömning av 
förslagen enligt punkt 5 i skrivelsen och att återkomma med underlag och 
beslut inför nämndsmötet i mars månad. 

3. Efter redovisning på socialnämndens sammanträde i mars månad eventuellt 
återkomma med ytterligare uppdrag till förvaltningen. 

4. Mot bakgrund av utredningens prognostiserade underskott hemställa hos 
kommunstyrelsen om komplettering av budget 2020 med 20 miljoner 
kronor. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Lena Svensson (C), Magnus Åkeborn M och Ola Lindahl (S) deltar inte i besluten 
enligt punkterna 1-3. 

Yrkande 
Ordförande redovisar förslag till beslut enligt följande: 

1. Förvaltningens rapport med konsekvensbeskrivning angående ekonomiska 
förutsättningar för år 2020-2022 godkänns samt att rapporten ligger som 
grund för arbetet med budgetprocess och åtgärdsplan inför strategisk plan 
2021 och flerårsplan 2022-2023. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt utreda och göra riskbedömning av 
förslagen enligt punkt 5 i skrivelsen och att återkomma med underlag och 
beslut inför nämndsmötet i mars månad. 

3. Efter redovisning på socialnämndens sammanträde i mars månad eventuellt 
återkomma med ytterligare uppdrag till förvaltningen. 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässlehof ms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

4. Mot bakgrund av utredningens prognostiserade underskott hemställa hos 
kommunstyrelsen om komplettering av budget 2020 med 20 miljoner 
kronor. 

Ingvar Bergman (L) och Maija Liisa Mogensen (M) yrkar bifall till förslaget. 

Omröstning 
Ordförande ställer först punkterna 1-3 under proposition och finner det bifallet. 
Lena Svensson (C), Magnus Akeborn (V) och Ola Lindahl (S) deltar ej i beslutet. 
Därefter ställer ordförande punkt 4 under proposition och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Inför budgetdagen den 24 mars ska respektive nämnd ha fattat beslut om förslag till 
åtgärder samt beskrivit konsekvenser för att hålla den av kommunfullmäktige 
tilldelade budgetramen för åren 2021-2022. 
Socialförvaltningen har arbetat fram och redovisar nedan en prognos för 2020. I 
denna liksom i prognosen för 2021-2022 föreligger ett flertal osäkerhetsfaktorer och 
redovisas jämte olika scenarier. Samtidigt redovisas ett antal förslag till åtgärder som 
förvaltningen ska återkomma med till nämnden efter närmare utredningar och 
riskbedömningar. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-18 § 12 följande beslut: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sänt till: 
F örvaltningschef 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 

~. L . 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2019 
Dnr: SF 2020/96 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2019 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Se verksamhetsberättelse. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-18 § 10 att föreslå socialnämnden 
följande beslut: 

Socialförvaltningens verksamhetsberättelse 2019 godkänns. 

Sänt till: 
F örvaltningschef 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 

8 (11) 



Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

Rapport enligt 16 kap 6 h § Sol om ej verkställda 
beslut per 2019-12-31 
Dnr: SF 2020/86 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden följande beslut: 

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 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 2020-02-18 § 11 att föreslå socialnämnden 
följande beslut: 

Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

§ 13 

För kännedom 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har tagit del av följande handlingar: 

1. Tillståndsverksamheten i Hässleholm under 2019 (Dnr: SF 2020/82) 

2. Ändring av namn på verksamhetsområde, enheter och team i ny 
organisation (Dnr: SF 2020 / 44) 

3. Rapport - när tillfålligt försörjningsstöd blir permanent (Dnr: SF 2020/15) 

4. Protokollsutdrag KF 2020-01-27 § 12, Budgetreglering på 
finansförvaltningen och nämnderna med anledning av höjd arbetsgivaravgift 
år 2020 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleho(ms 
kommun 

Socialnämnden 

§14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

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, 2020-01-28 
2. Arbetsutskottets protokoll, 2020-02-18 

Socialnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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