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H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§8 

Information från HR 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

Socialnämnden har tagit emot information om en utfärdad skriftlig varning. 
Socialnämnden tackar socialchef Sus Lantz för föredragningen. 

Socialnämnden 

Justering 

S. L _] 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§9 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/800-1 
Socialförvaltningen - Ordförandebeslut, förrättningsersättning utbildning 2022-
12-15 

SF 2022/814-1 
Socialförvaltningen - Utredning och beslut avseende åtgärd gällande 
serveringstillstånd på The Crown 

SF 2022-7 562 
Socialförvaltningen - Anmälan upphörande av serveringstillstånd Lillemors Mat 
och Catering Hässleholm 

Protokoll 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-12-20 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2023-01-10 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 10 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/770-3 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-12-05 
avseende ärendet "Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025" § 159 

SF 2022/770-4 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2022-12-05 
avseende ärendet "Elektroniska underskrifter i Hässleholms kommun" § 160 

SF 2022/820-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-12-14 
avseende ärendet "Fördelning av statliga medel kopplade till kommunens 
hanteringsansvar gällande bostäder till ukrainska flyktingar som säker skydd enligt 
massflyktsdirektivet". § 224 

SF 2022/824-1 
Socialförvaltningen - Protokollsutdrag Revidering av Hässleholms kommuns 
integrationsstrategi 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

H··ssl ho ms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 11 

lnternkontrollplan 2023 med granskningsrapport 2022 
Dnr: SF 2023/8 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

1. Plan för intern kontroll 2023 med tillhörande Risk- och väsentlighetanalys 
godkänns. 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2022 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 internkontrollplan 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 beslutade 2023-01-10, § 3, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

1. Plan för intern kontroll 2023 med tillhörande Risk- och väsentlighetanalys 
godkänns. 

2. Granskningsrapport för intern kontroll 2022 godkänns. 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Ekonomichef 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Socialnämnden 

Sus Lantz 
Socialchef 

Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§12 

Budget 2023 
Dnr: SF 2023/7 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Att förvaltningen genomför de, i bilagt underlag, presenterade effektiviseringarna 
för att få en budget i balans inför 2023 och viss mån 2024. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 

Yrkande 
Sverigedemokraterna och Moderaterna yrkar bifall. 

Beskrivning av ärendet 
Se bilaga Budget 2023. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2023-01-10, § 4, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Att förvaltningen gör, de i bilagt underlag presenterade effektiviseringarna, för att få 
en budget i balans inför 2023 och viss mån 2024. 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H""ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§13 

Socialchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Det finns inget att redovisa. 

Socialnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§14 

Övriga frågor 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av information om de ukrainska medborgarna bosatta i 
Hässleholm. Socialnämnden tackar socialchef Sus Lantz och verksamhetschef Petter 
Hector för föredragningen. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ber socialchef Sus Lantz redogöra för läget för de ukrainska 
medborgare som är bosatta i Hässleholm. Socialchef Sus Lantz och 
verksamhetschef Petter Hector informerar om att de ukrainska medborgare som är 
bosatta i kommunen inte gett uttryck för missnöje. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

H··ssl holms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 15 

Initiativärende: Uppföljning av den varnade 
medarbetaren 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att den varnade medarbetaren 
varaktigt upprätthåller en god personlig lämplighet dennes arbete kräver. 

att förvaltningen innan tidsgränsen för varningens varaktighet enligt avtal 
går ut säkerställer för nämnden att medarbetaren är lämplig för aktuell 
arbetsbeskrivning och att denne klarar av ett korrekt bemötande av 
medborgaren. 

Yrkanden 

Socialdemokraterna och Nellie Krabbe (V) yrkar avslag. 

Sverigedemokraterna och Moderaterna yrkar bifall. 

Omröstning 

Ordförande ställer därefter Jörgen Nilssons initiativförslag under proposition och 
finner Jörgens förslag bifallet. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar enligt 
Jörgen Nilssons förslag röstar ja, den som röstar avslagsyrkande röstar nej . 

7 ja-röster och 4 nej-röster. 

Sven Lundh (SD), Jörgen Nilsson (M), Tony Knutsson (SD), Harriette Holmberg 
(SD), Marina Hallgren (SD), Joakim Karlsson (M) och Mats Björklund (KD) röstar 
Ja. 

Lena Nilsson (S), Elo Johannesen (S), Linda Ingvarsson (S) och Nellie Krabbe (V) 
röstar nej. 

Nämnden har således beslutat godkänna J ärgen Nilssons initiativförslag. 

Reservationer 

Socialdemokraterna och Nellie Krabbe (V) reserverar sig emot initiativförslaget. 

Socialnämnden 

Justering 

1W 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Socialnämnden Beskrivning av ärendet 
Jörgen Nilsson (M) begär ge Socialnämnden i uppdrag att ge uppföljning av den 
varande medarbetaren 

att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att den varande medarbetaren 
varaktigt upprätthåller en god personlig lämplighet dennes arbete kräver. 

att förvaltningen innan tidsgränsen för varningens varaktighet enligt avtal 
går ut säkerställer för nämnden att medarbetaren är lämplig för aktuell 
arbetsbeskrivning och att denne klarar av ett korrekt bemötande av 
medborgaren. 

Sänt till: 
Sus Lantz 
Socialchef 

Katarina Borg 
HR-specialist 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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