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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2022-11-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Information: Novagården, Nattjouren, Fenix och arbetsmiljö § 59 
Nattjouren 

Information om det förebyggande arbetet § 60 

Anmälan av delegationsbeslut § 61 

övriga anmälningar § 62 

Förslag till ändring av delegationsordning § 63 

Årlig uppföljning av 2022-års systematiska arbetsmiljöarbete på § 64 
Socialförvaltningen 

Helårsprognos socialnämnden per oktober 2022 § 65 

Rapport enl 16 kap 6 § Sol, ej verkställda beslut, kvartal 3- 2022 § 66 

Avtal i fråga om hantering alkoholärenden vid frånvaro § 67 

Avsluta e-tjänsten för serveringstillstånd § 68 

Socialchefen informerar § 69 

övriga frågor § 70 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 59 

Information: Novagården, Nattjouren, Fenix och 
arbetsmiljö Nattjouren 

Beslut 
Socialnämnden har tagit emot information om Novagården, Nattjouren, Fenix och 
arbetsmiljön på Novagården. Socialnämnden tackar enhetschef Ulf Öhman för 
föredragningen. 

Beskrivning av ärendet 
Enhetschef Ulf Öhman informerar Socialnämnden om Novagården, Nattjouren, 
Fenix och arbetsmiljön på Novagården. 

N ovagården bedriver frivilligvård, där tio behandlingspedagoger arbetar med 
klienterna enligt Community Reinforcement Approach (CRA), en behandlings
metod för missbrukare som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och 
motiverande samtal (Ml). 

Klienter stannar i genomsnitt i 4 månader då de tillsammans med behandlarna 
arbetar med sig själva i terapi. Klienterna får uppstyrda rutiner i livet i form av 
förmiddags- och eftermiddagspass med terapi måndag till torsdag. På fredagar ligger 
fokus på friskvård. 

I dagsläget bor 12 klienter på Novagården, vars totala kapacitet är att ta emot 13 
klienter. Här bor kvinnor och män som är över 18 år med varierande former av 
beroendeproblematik. Många klienter har samsjuklighet, varför ett gott samarbete 
med psykiatrin är av stor vikt för behandlingens framgång. 

När klienterna är redo får de fortsatt stöd vidare mot steget tillbaka till ett 
självständigt liv genom bistånd i form av boende med stöd. Denna biståndsform ger 
klienterna möjlighet att prova att leva i egen lägenhet, men med stöd från 
behandlare. Kommunen har totalt 5 lägenheter för boende med stöd. Redan dag ett 
på Novagården ställs klienterna i bostadskön för att en egen bostad ska finnas 
tillhands den dag klienterna är redo att gå från boende med stöd till eget boende. 

Behandlingsenheten driver även Fenix, som ger 12-stegsbehandling, eftervård och 
har också startat upp anhörigstöd. På Fenix ges dagbehandling enligt 12-
stegsmodellen fem dagar i veckan till kvinnor och män över 18 år. Behandling ges i 
huvudsak i grupp men också som enskild behandling då det bedöms mest lämpligt. 

Socialnämnden 

Justering J{ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

12-stegsbehandlingen pågår 3-6 mån och eftervården ges kvällstid under ett års tid. I 
dagsläget är 24 klienter inskrivna i enskild behandling och 6 klienter inskrivna i 
gruppbehandling enligt 12-stegsmetoden. Fenix kan ta emot upp till 8 klienter i 
grupp. Den som avbrutit en behandling eller som behöver hjälp på nytt är 
välkommen tillbaka till öppenvården på F enix. 

Nattjouren har fem sängplatser och tar emot hemlösa som i första hand står skrivna 
i Hässleholm. Insläpp sker klockan 21, då väktare närvarar och genomför visitering, 
detta för såväl de medövernattandes som personalens säkerhet. Efter insläpp får de 
övernattande möjlighet att äta, duscha, tvätta och se på TV till klockan 24. Väktare 
på jour kommer och stämmer av läget på natten. Personalen bär även larm utifall att 
väktare skulle behöva tillkallas. På morgonen får de övernattande frukost före 
utsläpp, då väktarna också är med. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 60 

Information om det förebyggande arbetet 

Beslut 
Socialnämnden har tagit emot information om det förebyggande arbetet och tackar 
verksamhetschef Gunnel Nordin och enhetschef Fredrik Olofsson för 
föredragningen. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschef Gunnel Nordin och enhetschef Fredrik Olofsson informerar 
Socialnämnden om det förebyggande arbetet. På förebyggandecentrum arbetar 
socialrådgivare, kommunens tillståndsinspektör och drog- och brottsförebyggare. 
Förebyggandecentrum arbetar med andra aktörer som Brottsofferjouren (BOJ), 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och polisen. 
Den 1 januari 2023 föreslår regeringen att en ny lag ska träda i kraft om ansvar i 
brottsförebyggande arbetet där kommunens likställs polisens. Kommunen ska enligt 
den nya lagen ta fram lägesbilder över brottsligheten. Dessa ska användas för att 
analysera vilka problemen är och med kunskap om vad som ger bäst effekt lägga 
fram en åtgärdsplan, vilken ska följas upp minst vartannat år. Alla kommuner ska ha 
en samordnande funktion och arbetet ska följas upp i ett strategiskt råd, för 
Hässleholms del i det lokala BRÅ. Det brottsförebyggande arbetet ska ledas av 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ska kontinuerligt hållas informerade. 

Som del av det brottsförebyggande arbetet finns ett regeringsdirektiv från i våras 
som nuvarande regering väntas besluta om. Direktivet handlar om en nationell 
strategi för stärkt föräldraskap. Enligt strategin ska kommunen erbjuda 
föräldraskapsstöd, också mer specifikt inriktat föräldraskapsstöd åt föräldrar i 
hederskontext. 

Brottsförebyggandecentrum arbetar med ReAgera, en brottsförebyggande 
samverkansform mellan förvaltningar och myndigheter. Samverkan sker på flera 
nivåer och samtidigt med gemensamma mål och åtgärder. Syftet är att skapa 
gemensamma lägesbeskrivningar och problembilder. ReAgera utgörs av en 
styrgrupp bestående av förvaltningschefer från Social-, Barn och utbildnings-, 
Kommunlednings-, Kultur- och fritids- och Tekniska förvaltningen samt 
representanter från Räddningstjänsten och Polismyndigheten. Under styrgruppen 
finns en ledningsgrupp. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

ReAgeras arbete inriktas mot: 
Embrace (EST) ett IT-verktyg över en digital karta som används gemensamt 
av kommunen, polisen och andra aktörer för att skapa kontinuerliga 
lägesbilder, vilka i sin tur används för riktade insatser som är bäst lämpade 
för aktuell händelsetyp och där de bäst behövs. 
SSPS - lokala samverkansgrupper mellan skola, socialtjänst, polis och fritid 
som bidrar till den gemensamma lägesbilden genom att sammanträda två 
gånger per år för att identifiera behov som kräver gemensamma åtgärder. 
Behoven kan se olika ut i olika delar av kommunen och SSPS skapar 
möjlighet att identifiera hur dessa olika behov ser ut. 
Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) - arbetet 
inriktar sig på att fånga upp en attityd som pekar åt visst håll för att kunna 
mobilisera och arbeta förebyggande. För arbetet används EST och syftet 
med arbetet är att kunna mobilisera där behoven finns. Polisen är 
sammankallande och forumet ska bidra till den gemensamma kartläggningen 
i Embrace där flertalet faktorer kan rapporteras in och analyseras. Gruppen 
kan användas för att exempelvis komma fram till hur utanförskap kan 
förebyggas, hur ordningsvakter bäst används eller hur det relationsbyggande 
och trygghetsskapande arbetet bäst ser ut. Gruppen skiljer på det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och arbetar utifrån såväl 
kortare som längre perspektiv. Ett exempel på arbetet mot VBE här och nu 
är de åtgärdsplaner som läggs fram månad för månad. Gruppen används 
inte i ett akut skede, då enbart polisen kopplas in. Mycket av det arbete som 
görs i Hässleholm idag är hur regeringen vill att kommuner ska arbeta och 
som lyfts i förslaget på ny lag om ansvar i brottsförebyggande arbetet. 

Socialnämnden 

Justering 

I¾ J{ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 61 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/552-2 
Socialförvaltningen - Remissvar: Utkast lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter -
stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 

SF 2022/618-1 
Socialförvaltningen - Återkallelse av serveringstillstånd, Bensonhuset AB 

SF 2022/480-4 
Socialförvaltningen - Utredning avseende eventuell åtgärd gällande 
serveringstillstånd på Pizzeria och Restaurang Viking 

SF 2022/481-4 
Socialförvaltningen - Tillfälligt serveringstillstånd, KRA Restaurang AB 

SF 2022/692-1 
Socialförvaltningen - Tillfälligt serveringstillstånd, KRA Restaurang AB 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 62 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/634-1 
Socialförvaltningen - Minnesanteckningar Anhörigråd 2022-09-22 

SF 2022/337-7 
Socialförvaltningen - Minnesanteckningar styrgrupp 2022-09-23 

SF 2022/633-1 
Socialförvaltningen - KS 2022-09-28 § 146 

SF 2022/668-1 
Socialförvaltningen - AMN 2022-10-18 § 83 

SF 2022/703-1 
Socialförvaltningen - KLF 2022-10-24 § 110 

SF 2022/704-1 
Socialförvaltningen - KF 2022-10-24 § 111 

SF 2022/655-2 
Socialförvaltningen - Svar på medborgarfråga avseende fler härbärgen i 
Hässleholm 

Socialnämnden 

Justering 7{ )f 
Utdraget bestyrkes 

10 (21) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Hä.ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 63 

Förslag till ändring av delegationsordning 
Dnr: SF 2022/590 

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna föreslagen reviderad delegationsordning i 
enlighet med bilaga 1, Delegeringsregler och delegeringsordning för Socialnämnden. 

Närvarorätt 
Jurist Marita Elghagen beviljas närvaro för föredragning av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
I regeringens proposition "Barnets bästa när vård enligt L VU upphör - lex lilla 
hjärtat" (2021 /22: 178) har en lagändring i socialtjänstlagen (2001 :456), SoL, och lag 
(1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, beslutats i riksdagen. 
Lagändringen innebär stärkt skydd för barn och unga och syftar till att stärka 
principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn 
som är placerade. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2022 och har initierat en 
revidering av delegationsordningen. 

Förändringarna innebär att: 

• Socialnämnden inte får besluta att vården av barn, som tvångsvårdas på 
grund av missförhållanden, ska upphöra förrän de omständigheter som 
föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 

• Socialnämnden blir skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttnings förbud. 

• Socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs 
från tre år till två år. 

• Socialnämnden blir skyldig att följa upp barnets/ den unges situation efter 
att en placering upphört. 

• Socialnämnden får besluta att en vårdnadshavare eller förälder ska 
uppmanas att lämna drogtest inför umgänge och inför prövningen om 
vården enligt L VU ska upphöra. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

I tabellen nedan presenteras justeringar i delegationsordningen: 

Tillägg ny punkt 
2.2.21 
Överväga om att 13 b LVU SNAU 
ansöka om 
flyttnings förbud 
enligt 24 § L VU vid 
prövning om 
upphörande av vård 
enligt L VU, av barn 
under 18 år 
Revidera punkt 
2.2.11 
Övervägande om 13 cLVU SNAU 
ansökan avseende 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 
kap 8 § FB 
Tillägg ny punkt 
2.2.13 
Beslut om 21b § LVU Enhetschef 
uppföljning av ett 
barn under 18 år vid 
upphörande av vård 
enligt 21 § LVU 
Tillägg ny punkt 
2.2.14 
Beslut om att avsluta 21 c § LVU Enhetschef 
uppföljning. 

Tillägg ny punkt 
2.2.30 
Beslut om 32a § LVU SNAU 
provtagning inför 
umgänge vid vård av 
2 § LVU 

Tillägg ny punkt 
2.2.31 

Socialnämnden 

Justering 74 J{ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Beslut om 
provtagning inför 
upphörande av vård 
enligt 2 § L VU 

Tillägg ny punkt 
2.1.16 
Överväga om att 
ansöka om 
flyttnings förbud 
enligt 24 § L VU vid 
prövning om 
upphörande av vård 
enligt SoL. 
Revidera punkt 
2.1.14 
Övervägande om 
det finns skäl att 
ansöka om 
överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 
kap. 8 § FB. 

32 b § LVU 

6 kap 8 a § SoL 

6 kap 8 b § SoL 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

SNAU 

SNAU 

SNAU 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-08, § 63, föreslå Socialnämnden 
besluta godkänna föreslagen reviderad delegationsordning i enlighet med bilaga 1, 
Delegeringsregler och delegeringsordning för Socialnämnden. 

Sänt till: 
Marita Elghagen 
Jurist 
Socialförvaltningen 

Kommunlednings förvaltningen 

Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 64 

Årlig uppföljning av 2022-års systematiska 
arbetsmiljöarbete på Socialförvaltningen 
Dnr: SF 2022/681 

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisad uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för år 2022, med tillhörande övergripande handlingsplan och 
överlämnar den som sin egen till Kommunledningsförvaltningen. 

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. Förvaltningen sammanställer vad som framkommit 
övergripande i en handlingsplan som redovisas i förvaltningens samverkansgrupp, 
till nämnden och därefter till kommunledningen, som ansvarar för en 
kommunövergripande redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
Senast 2022-11-30 ska handlingsplanen vara Kommunledningsförvaltningen 
tillhanda. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-08, § 64, föreslå Socialnämnden 
besluta godkänna redovisad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
år 2022, med tillhörande övergripande handlingsplan och överlämnar den som sin 
egen till Kommunledningsförvaltningen. 

Sänt till: 
Rebecca Nordström 
HR-specialist 
Kommunlednings förvaltningen 

Katarina Borg 
HR-specialist 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 65 

Helårsprognos socialnämnden per oktober 2022 
Dnr: SF 2022/712 

Beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna redovisad årsprognos per oktober 2022. 

Närvaro rätt 

Ekonomichef Omid Ismail beviljas närvaro för föredragning av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
I Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 är det 
beslutat att alla nämnder årligen ska redovisa fem ekonomiska uppföljningar. De 
uppföljningar som avses är månadsuppföljning i februari, april och oktober, 
delårsrapport för perioden januari-augusti samt årsredovisning. 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-08, § 65, föreslå Socialnämnden 
besluta godkänna redovisad årsprognos per oktober 2022. 

Sänt till: 
Omid Ismail 
Ekonomichef 
Socialförvaltningen 

Sus Lantz 
Socialchef 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 66 

Rapport enl 16 kap 6 § Sol, ej verkställda beslut, 
kvartal 3- 2022 
Dnr: SF 2022/657 

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 rapporteringstillfället 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 

Avslut utan 
Beslutsdatum Kön Typ av bistånd Verkställts att verkställas 

211220 p r...::on taktperson 220921 

211 209 p I...::ontaktperson 

220529 p kontaktfamilj 

220711 F I...::ont~1ktfomilj 

220613 p Öppe1m'ircl 221020 
220613 p Öppem-nrd 221020 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-08, § 66, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Rapport till kommunfullmäktige godkänns. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

16 (21) 



Hässleholms 
kommun 
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Sänt till: 
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Socialförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Justering J( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 67 

Avtal i fråga om hantering alkoholärenden vid frånvaro 
Dnr: SF 2022/690 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Att ställa sig bakom ett avtal med Östra Göinge och Osby kommuner i frågan om 
hanteringen av alkoholärenden i händelse av ordinarie handläggares frånvaro, för att 
minska sårbarheten. Beslutet fattas under förutsättning av att Osby och Östra 
Göinge kommuner eller en av dessa kommuner ställer sig bakom avtalet och fattar 
samma beslut. 

Närvarorätt 

Enhetschef Fredrik Olofsson beviljas närvaro för föredragning av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Utredning och förslag av tillståndsinspektör Emma Noble 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-08, § 67, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Att ställa sig bakom ett avtal med Östra Göinge och Osby kommuner i frågan om 
hanteringen av alkoholärenden i händelse av ordinarie handläggares frånvaro, för att 
minska sårbarheten. Beslutet fattas under förutsättning av att Osby och Östra 
Göinge kommuner eller en av dessa kommuner ställer sig bakom avtalet och fattar 
samma beslut. 

Sänt till: 
Emma Noble 
Tillståndsinspektör 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering 

X 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 68 

Avsluta e-tjänsten för serveringstillstånd 
Dnr: SF 2022/690 

Beslut 
Socialnämnden beslutar avsluta e-tjänsten för serveringstillstånd. 

Närvarorätt 

Enhetschef Fredrik Olofsson beviljas närvaro för föredragning av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Utredning och förslag av tillståndsinspektör Emma Noble 

Ärendets tidigare behandling 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-08, § 68, föreslå Socialnämnden 
besluta avsluta e-tjänsten för serveringstillstånd. 

Sänt till: 
Emma Noble 
Tillståndsinspektör 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering 

J{ 
Utdraget bestyrkes 

19 (21) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 69 

Socialchefen informerar 

Beskrivning av ärendet 
Sus Lantz informerar om Socialnämndens budgetförutsättningar för 2023. Budgeten 
har vid sammanträdesdagen inte beslutats av Kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen har beslutat om en budgeteffektivisering på 1,5 miljoner för 
2023. Socialförvaltningen äskade om 10,8 miljoner för att täcka väntade 
prisökningar. Detta innebär att förvaltningen behöver kartlägga och effektivisera 
12,3 miljoner. Socialchefen har gett verksamhets- och enhetschefer i uppdrag att 
genomföra en kartläggning av verksamheterna. Denna kartläggning kommer att 
presenteras för Socialnämnden den 17 januari 2023. 

Socialnämnden 

Justering 

j:{ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 70 

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Det finns inget att redovisa. 

Socialnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Utdraget bestyrkes 
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