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Jörgen Nilsson (M), vice ordförande 
Lena Nilsson (S), 2:e vice ordförande 
Tony Knutsson (SD) 
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Marina Hallgren (SD) 
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Linda Ingvarsson (S) 
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Emelie Ströberg (SD) 
Maija-Liisa Mogensen (M) 
Gilbert Nathell (KD) 
Jacob Johansson (FV) 
Thore Friberg (S) 
Anna Pålsson (C) 

Sus Lantz, socialchef §§ 1-7 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 1-7 
Anders I versen, verksamhetschef §§ 4-4 
Marita Elghagen, jurist §§ 4-4 

Lena Nilsson (S) 
Jörgen Nilsson (M) 

Socialförvaltningen, den 02 januari 2023. 

§§ 1-7 

Sekreterare 
Elin Hesslefocs 

Ordförande ~~ L'vu; ~~ 
Sven Lundh (SD) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-02 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

Innehållsförteckning 

Val av arbetsutskott - ordinarie och ersättare § 1 

Val av ordförande och vice ordförande för Brottsförebyggande rådet § 2 

Val av sammankallande till POSOM § 3 

Tjänstepersoners närvarorätt vid Socialnämndens och dess § 4 
arbetsutskotts sammanträden för mandatperioden 2023-2026 

Information om socialtjänstens arbete och aktuell lagstiftning § 5 

Praktiska frågor § 6 

övriga frågor § 7 

Socialnämnden 

Justering J( I Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-02 

H .. ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 1 

Val av arbetsutskott - ordinarie och ersättare 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 
Till ordförande i arbetsutskottet för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses Sven 
Lundh (SD). 

Till vice ordförande i arbetsutskottet för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses 
Jörgen Nilsson (M). 

Till ledamot i arbetsutskottet för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31 utses Lena 
Nilsson (S). 

Som ersättare för Sven Lundh (SD) i arbetsutskottet utses Tony Knutsson (SD). 

Som ersättare för Jörgen Nilsson (M) i arbetsutskottet utses Mats Björklund (KD). 

Som ersättare för Lena Nilsson (S) i arbetsutskottet utses Elo Johannessen (S). 

Omedelbar justering 
Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Yrkande 
Tony Knutsson (SD) föreslår Sven Lundh (SD) till ordförande. 

Joakim Karlsson (M) föreslår Jörgen Nilsson (M) till 1 :e vice ordförande. 

Elo Johannesen (S) föreslår Lena Nilsson (S) till ledamot. 

Harriette Holmberg (SD) föreslår Tony Knutsson (SD) som ersättare för Sven 
Lundh (SD) i arbetsutskottet. 

Joakim Karlsson (M) föreslår Mats Björklund (KD) som ersättare för Jörgen 
Nilsson i arbetsutskottet. 

Lena Nilsson (S) föreslår Elo Johannesen (S) som sin ersättare i arbetsutskottet. 

Sänt till: 

Socialnämnden 

Justering 

J( 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-02 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§2 

Val av ordförande och vice ordförande för 
Brottsförebyggande rådet 

Beslut 
Socialnämndens beslut: 
Lena Nilsson (S) utses till ordförande. 

Sven Lundh (SD) utses till vice ordförande. 

Beskrivning av ärende 

Elo J ohannesen (S) föreslår Lena Nilsson (S) till ordförande i BRA. 

Tony Knutsson (SD) föreslår Sven Lundh (SD) till vice ordförande i BRA. 

Beskrivning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet är ett referensorgan underställt socialnämnden. Rådet 
består av tio representanter. Av de tio är fyra representanter politiker, varav två från 
socialnämnden tillika ordförande samt vice ordförande för rådet samt två politiker 
från kommunstyrelsen. 

Rådets politiska representanter väljs för en tid motsvarande mandattiden. 

Sänt till: 
Johanna Flogstam 
Brotts- och drogförebyggare 
Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-02 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§3 

Val av sammankallande till POSOM 

Beslut 
Socialnämndens beslut: 
Sven Lundh (SD) utses till sammankallande för POSOM. 

Beskrivning av ärendet 
Tony Knutsson (SD) föreslår Sven Lundh (SD) till sammankallande. 

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande och är ett nätverk av 
resurspersoner som agerar eller samverkar i akuta situationer då den "ordinarie" 
krishanteringen inte räcker till eller nätverkets specialkompetens behövs fram tills 
ordinarie aktörer kan träda i funktion. 

POSOM-verksamheten leds av en ledningsgrupp som organiseras och administreras 
under Socialnämndens ansvar. Sammankallande är Socialnämndens ordförande. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2023-01-02 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§4 

Tjänstepersoners närvarorätt vid Socialnämndens och 
dess arbetsutskotts sammanträden för 
mandatperioden 2023-2026 
Dnr: SF 2022/831 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Tjänstepersoner vid Socialförvaltningen och särskilt sakkunniga, vilka kallats av 
nämndens ordförande eller socialchefen, har närvarorätt vid föredragning av visst 
ärende vid Socialnämndens och dess arbetsutskotts sammanträden mandatperioden 
2023-01-01 - 2026-12-31. 

Beskrivning av ärendet 

I Kommunallagens (KL) 6 kap 26 § regleras närvarorätten för utomstående i en 
nämnd. 

"En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en 
annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen 
eller regionen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. 

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar 
det, delta i överläggningarna men inte i besluten." (6 kap 26 § KL) 

Det är upp till nämnden att avgöra om en anställd skall ha permanent närvarorätt 
under hela mandatperioden eller enbart kallas till ett visst sammanträde. 

Med tjänstepersoner avses exempelvis ekonomichef, verksamhets- och 
enhetschefer samt socialsekreterare. 

Detta förslag till beslut innebär inte att annan medges denna rätt. Med annan avses 
exempelvis klienter och deras vårdnadshavare, där beslut om medgivande av 
närvarorätt fattas vid begäran. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Socialförvaltningen 
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Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
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Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-02 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§5 

Information om socialtjänstens arbete och aktuell 
lagstiftning 

Beslut 
Socialnämnden har tagit emot information om socialtjänstens arbete och aktuell 
lagstiftning. Socialnämnden tackar verksamhets Anders I versen och jurist Marita 
Elghagen för föredragningen. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschef Anders I versen informerar Socialnämnden om Socialnämndens 
ansvarsområde, delegationsordning och reglemente. Jurist Marita Elghagen 
informerar Socialnämnden om delegation, sekretess och jäv. En fördjupad 
utbildning hålles för Socialnämnden den 17 januari 2023. 

Socialnämnden 

Justering X Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-02 

Hässlehot,ms 
kommun 

Socialnämnden 

§6 

Praktiska frågor 

Beslut 
Nämndsekreterare Elin Hesslefors informerar Socialnämnden om praktiska frågor. 
Socialnämnden tackar Elin Hesslefors för föredragningen 

Beskrivning av ärendet 
Nämndsekreteraren informerar om de blanketter som socialnämnden fått med 
handlingarna inför dagens sammanträde. Sekretessförbindelse och 
postöppningsfullmakt lämnas undertecknade av de nya ledamöterna/ ersättarna 
under sammanträdet. De ledamöter och ersättare som inte sedan tidigare lämnat in 
underlag till Löneenheten om val av bank och intyg från arbetsgivare om förlorad 
arbetsinkomst ska göra detta för att arvode och övriga ersättningar ska kunna 
betalas ut och att rätt ersättning blir utbetald. 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§7 

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 
Det finns inget att redovisa. 

Socialnämnden 

Justering 

J[ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2023-01-02 

Utdraget bestyrkes 
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