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Plats och tid

Kommunhuset Höjden
Måndagen den 17 september 2018 kl 13:00

Kallade ledamöter

Anders Magnhagen (S), ordförande
Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordf
Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf
Yvonne Espinoza (S)
Ellinor Dahlgren (S)
Jessica Ashworth (M)
Harriet Paulsson (C)
Stefan Liljenberg (SD)
Helena Ohlson (SD)

För kännedom

Anneli Salonen (S)
Else Håkansson (S)
Johan Magnusson (MP)
Björn Lindqvist (V)
Katarina Dyrssen (M)
Margareta Johansson (KD)
Rolf Svensson (C)
Lars Andersson (SD)
Roger Stenberg (SD)

Välkomna
Anders Magnhagen
ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Dnr

1

Upprop

2

Godkännande av föredragningslistan och val av juterare

3

Stämningsansökan jml 6 kap 8a § föräldrabalken

4

Särskilt förordnad vårdnadshavare

5

Faderskapsutredning jml 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken

6

Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut

SN 2018/125

7

Socialnämndens budget 2018 - omfördelning av investeringsmedel

SN 2017/183
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Ärende/Föredragande

Dnr

8

Kommunstyrelsen uppmärksammas på att socialnämnden uttömt
sina möjligheter till budget i balans 2018

SN 2018/255

9

Förändring av tjänsten som anhörigsamordnare till SN?

SN 2018/254

10

Yttrande avseende samhällsbyggnadssektorns organisation,
ansvarsområde och politiska ledning

SN 2018/259

11

Delegeringsordning - Tillägg till delegationsförteckning

SN 2018/284

12

Regler för kommunala hyresgarantier

SN 2016/5

13

Redovisning av nyckeltal för första halvåret 2018

SN 2018/258

14

ISO Intertek 2018

SN 2018/250

15

Rapportering till IVO kvartal 1 och 2 2018

SN 2018/228

16

Arbetsutskottets protokoll 2018-07-11

SN 2018/104

17

Arbetsutskottets protokoll 2018-08-22

SN 2018/106

18

Beslut i delegerade ärenden

SN 2018/55

19

Redovisning från kontaktpolitiker

20

Socialchefen informerar
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro.
_____
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2

Godkännande av föredragningslistan och
val av juterare

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslistan för mötet.
Val av justerare för mötets protokoll:
Jessica Ashworth (M) är nästa i turordning för justering.
_____
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3

Stämningsansökan jml 6 kap 8a §
föräldrabalken

Sekretess
_____
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4

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Sekretess
_____
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5

Faderskapsutredning jml 2 kap 7 § 1 p
föräldrabalken

Sekretess
_____
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Dnr SN 2018/125

6

Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut

Ärendebeskrivning
Delårsbokslutet kommer att presenteras under fredagen den 14 september när all siffror
bokförts efter avstämningsdatum den 31 augusti, varvid även underlagen till denna
ärendepunkt kompletteras.
_____
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Dnr SN 2017/183

7

Socialnämndens budget 2018 omfördelning av investeringsmedel

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden begära att Kommunstyrelsen beviljar
Socialnämnden att omfördela medel motsvarande 552 000 kr inom tilldelad
investeringsram 2018.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i 2018 års investeringsbudget 800 000 kr för inköp av nytt
verksamhetssystem. I 2019 års investeringsbudget finns äskat ytterligare 400 000 kr till
detta ändamål. Under året har ett nytt verksamhetssystem upphandlats och kommer att
införas under hösten.
Betalningen för detta kommer att erläggas i fyra omgångar under 2018, totalt 1 452 000
kr.
100 000 tkr av kostnaden täcks av ett statsbidrag från delegationen för unga och
nyanlända till arbete (DUA), 800 000 kr täcks av årets investeringsbudget och resterande
552 000 kr av kostnaden omdisponeras inom Socialnämndens investeringsbudget 2018.
Om äskad investeringsbudget 2019 beslutas kommer de 400 000 kr istället att användas
till de av årets projekt som inte kunde genomföras p.g.a. omdisponeringen.
Medel att omfördela:
- Inventarier och tekniska hjälpmedel: 488 000 kr
- Elcyklar: 17 000 kr
- Renovering Vinkelgatan: 47 000 kr

Beslutsunderlag
Omdisponering av investeringsbudget för inköp av nytt verksamhetssystem
_____
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Dnr SN 2018/255

8

Kommunstyrelsen uppmärksammas på att
socialnämnden uttömt sina möjligheter till
budget i balans 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att uppmärksamma kommunstyrelsen på
att socialnämnden uttömt sina möjligheter att uppnå budget i balans 2018.

Ärendebeskrivning
Stora åtgärdspaket för att komma till rätta med underskottet beslutades under 2017 och
dessa har börjat ge resultat under 2018. I månadsuppföljningen för maj prognostiseras ett
underskott på 3,2 miljoner kr för 2018, som när det ekonomiska biståndet räknas bort är
ett reellt underskott på 4,3 miljoner kr. Trots genomförda och planerade åtgärder är det
socialnämndens bedömning att budget i balans inte kommer att uppnås 2018. Observera
att summorna som anges kan komma att justeras efter att alla siffror bokförts efter
avstämningsdatum den 31 augusti.

Beslutsunderlag
Separat skrivelse KS uppmärksammas
”Genomlysning Äldreomsorg i Höörs kommun”, KPMG
Redan genomförda årgärder för budget i balans 2018
Förslag på åtgärder för budget i balans 2018
_____
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Dnr SN 2018/254

9

Förändring av tjänsten som
anhörigsamordnare till SN?

Förslag till beslut
Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Stora åtgärdspaket beslutades under 2017 men effekterna bedöms inte få fullt genomslag
i 2018 års resultat. Prognosen för maj månad visar ett underskott på 4,3 miljoner. Med
anledning av detta fick socialnämnden i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att
åstadkomma en budget i balans 2018. Vid socialnämndens sammanträde 180628
beslutades bland annat om neddragning av 2,0 heltidstjänster. Höörs kommun har idag
1,0 anhörigstödjare inom äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning, vilket kommer att omvandlas till 0,5 tjänst.

Beslutsunderlag
Skrivelse - Förändring av tjänsten som anhörigsamordnare
_____
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Dnr SN 2018/259

10

Yttrande avseende
samhällsbyggnadssektorns organisation,
ansvarsområde och politiska ledning

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta yttrandet som sitt och överlämna det för vidare
hantering av kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 180619, diarienummer KSF 2018/247, att
ställa sig bakom kommundirektörens förslag om omorganisation av
samhällsbyggnadssektorn samt miljö- och byggmyndighetens organisation och styrning.
Vidare beslutade KSAU att förslaget ska remitteras till tekniska nämnden, miljö- och
byggnadsnämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Separat yttrande
_____
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Dnr SN 2018/284

11

Delegeringsordning - Tillägg till
delegationsförteckning

Förslag till beslut
Socialnämnden i Höörs kommun föreslås besluta att göra följande tillägg till
Delegationsförteckningen fastställd av socialnämnden 2017-12-19 § 223

punkt 5.9 : Beslut att bevilja dagersättning enl LMA § 17
Lagstiftning: LMA § 17
Delegat: Handläggare
Notering: Max 71 kr/dag

Punkt 5.10: Beslut att bevilja dagersättning enl LMA § 18
Lagstiftning: LMA § 18
Delegat: Handläggare
Notering: Enligt princip om lägsta pris

Ärendebeskrivning
Sedan 1 juli finns ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga vuxna som kom till
Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång handläggningstid.
De ungdomar som befinner sig i asylprocess, dvs. har ett ärende om uppehållstillstånd
som redan prövas i exempelvis domstol, kommer som regel att fortsätta ha rätt till logi och
ekonomiskt stöd enligt LMA av Migrationsverket.
De ungdomar som har fått ett avslagsbeslut och ett beslut om avvisning eller utvisning
som vunnit laga kraft har förlorat logi och ekonomiskt stöd som Migrationsverket beviljat
under asylprocessen.
Om en ungdom ansöker om uppehållstillstånd med stöd av 16 f § den tillfälliga lagen får
Migrationsverket eller domstol besluta att avvisnings- eller utvisningsbeslutet ska
inhiberas. Om verkställigheten inhiberas kan ungdomen, efter en anmälan om bistånd till
Migrationsverket, ha rätt till ekonomiskt stöd enligt LMA i form av dagersättning och
särskilt bidrag. Socialnämnden i vistelsekommunen ska besluta om och eventuellt
utbetala ekonomiskt stöd enligt LMA.
Den sökande ska lämna in skriftlig ansökan om dagersättning till socialnämnden.
Dagersättning beviljas till den som saknar egna medel och ska täcka kostnader för den
dagliga livsföringen. Hänsyn ska tas till kontanter, banktillgodohavanden och andra
tillgångar som kan omvandlas till likvida medel. Dagersättning lämnas per person med ett
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fast belopp om 71 kr per dag för ensamstående och ska täcka kostnader för livsmedel,
kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror. En person
har rätt till särskilt bidrag om det föreligger annat angeläget behov. Det är som regel fråga
om kostnader som är nödvändiga för en dräglig livsföring, t.ex. kostnader för vinterkläder,
glasögon, kosttillskott, utrustning för funktionshindrade och spädbarnsutrustning
Rätten till ekonomiskt stöd för tillståndssökande upphör när uppehållstillstånd ges. Om
individen inte beviljas uppehållstillstånd upphör rätten till bistånd enligt LMA en vecka
efter att beslutet om avvisning eller utvisning på nytt blir verkställbart.
Tillståndssökande har rätt till ekonomiskt stöd enligt LMA och ingen rätt till bistånd för
motsvarande förmåner enligt 4 kap. 1 § SoL. Kommunen kan få ersättning för bistånd
som utbetalats enligt LMA.
Utifrån ovanstående förändring har beslut med stöd av LMA §§ 17 och 18 lagts in i
verksamhetssystemet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - tillägg till delegationsförteckning
_____
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Dnr SN 2016/5

12

Regler för kommunala hyresgarantier

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att anta Riktlinjer för kommunala
hyresgarantier översända riktlinjerna till Kommunstyrelsen för beslut om fastställande.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2016-01-21 § 12, efter beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott 201511-23 § 265, gett Social sektor i uppdrag att ta fram regler och arbetsformer för
kommunala hyresgarantier.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog i juni 2015 ett bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun.
En av de planerade insatserna i programmet var att införa kommunala hyresgarantier.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2015-11-23, § 265 regler för kommunala
hyresgarantier och beslutade att ärendet remitterades till Socialnämnden att föreslå regler
och arbetsformer för kommunala hyresgarantier.
En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida som omfattar en
hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd
till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men
som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt
med besittningsskydd.
De kommuner som lämnar kommunala hyresgarantier enligt lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter kan enligt förordningen (2007:623) om statligt bidrag för
kommunala hyresgarantier få ett statligt bidrag på 5 000 kronor per beviljad garanti. Det
statliga bidraget administreras av Boverket efter ansökan från kommunen.
Ansökan om en kommunal hyresgaranti görs till den kommun där bostaden finns och följs
av en behovsprövning. Den kommunala hyresgarantin är ett frivilligt åtagande för
kommunen. För att det statliga bidraget ska utgå för den kommunala hyresgarantin krävs
att kommunen gjort en behovsprövning. Prövningen ska visa att hushållet inte får bostad
utan garantin men har ekonomiska förutsättningar att klara av kostnaden för bostaden.
Kommunen kan välja vad som ska ingå i åtagandet med en kommunal hyresgaranti, hur
borgensåtagandet ska vara utformat samt hur regressrätt och eftergift ska hanteras. För
att det statliga bidraget ska utgå för hyresgarantin måste garantibeloppet omfatta minst
sex månadshyror. Garantin ska gälla under minst två år. Kommunen kan lämna
hyresgaranti för större belopp och/eller längre tid.
Social sektor har utifrån gällande regelverk och kommunstyrelsens uppdrag att ta fram
regler och arbetsformer utarbetad förslag på riktlinje för Höörs kommun. Sedan 2016 har
kommunen en tjänsteperson med funktion som boendekoordinator. Boendekoordinatorns
uppdrag är att arbeta med boendefrågor både strategiskt och på ett mer medborgarnära
plan vilket möjliggör ett helhetsperspektiv och en samlad kunskap avseende
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boendefrågor specifika för Höörs kommun. Funktionen låg initialt inom Social sektor men
ligger nu i den nybildade Sektorn för arbetsmarknad och kultur. Det behöver således även
fattas beslut om i vilken organisation handläggning av kommunala hyresgarantier skall
hanteras. Den organisation som framgent skall hantera ärenden gällande hyresgaranti
bör utarbeta arbetsformerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Kommunal hyresgaranti 2018
Riktlinjer för lämnande av hyresgarantier i Höörs kommun
Borgensåtaganden
_____
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Dnr SN 2018/258

13

Redovisning av nyckeltal för första
halvåret 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Som ett led i socialnämndens styrning av verksamheten redovisas varje kvartal ett antal
nyckeltal. Föreligger gör redovisningen för det första kvartalet 2018.

Beslutsunderlag
Separat skrivelse ”Nyckeltal första halvåret 2018”
Nyckeltal för januari tom juni 2018
_____
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Dnr SN 2018/250

14

ISO Intertek 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Social sektors ledningssystem för kvalitet är certifierat enligt ISO 9001:2015. För att
behålla certifikatet genomför Intertek AB årsvis uppföljande revisioner. 2018-06-27—28
genomfördes en uppföljande revision. Resultatet från denna blev att fyra mindre
avvikelser konstaterades.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2018
_____
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Dnr SN 2018/228

15

Rapportering till IVO kvartal 1 och 2 2018

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapportering enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen och 28 f-h LSS
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS

Följande har rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg
SoL Äldreomsorg – Alla beslut verkställda
SoL OF – 1 beslut avslutat utan verkställande på medborgarens begäran
SoL IFO – Alla beslut verkställda
LSS OF – 3 beslut som ej verkställts pga. avsaknad av lämplig uppdragstagare, 1 beslut
som ej verkställts pga. svårigheter att avtala möte med medborgaren
_____
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Dnr SN 2018/104

16

Arbetsutskottets protokoll 2018-07-11

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokollet från socialnämndens arbetsutskott den 11 juli 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-07-11
_____
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Dnr SN 2018/106

17

Arbetsutskottets protokoll 2018-08-22

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av arbetsutskottets protokoll från möte den 22 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-08-22
_____
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Dnr SN 2018/55

18

Beslut i delegerade ärenden

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger redoviningen av delegerade beslut till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut som fattats med stöd av delagerad beslutsrätt. Besluten redovisas i
förteckningar.

Beslutsunderlag
Förteckning över beslut i juni
Förteckning över beslut i juli
Förteckning över beslut i augusti
_____
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19

Redovisning från kontaktpolitiker

Ärendebeskrivning
Förtroendevalda redovisar från sina uppdrag som kontaktpolitiker.
_____
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20

Socialchefen informerar

Ärendebeskrivning
Information om händelser inom socialnämndens verksamhetsområde.
_____

