KALLELSE
Datum

Sida

2020-02-20

1 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Plats och tid

Höjden Kommunhuset
Torsdagen den 27 februari 2020 kl 14:00

Kallade ledamöter

Margareta Johansson (KD), ordförande
Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordf
Helena Lindblom Ohlson (SD), 2:e vice ordf
Birgitta Krüger (L)
Anette Roslund (C)
Kent Staaf (S)
Lena Hyltén-Cavallius (MP)
Björn Lindqvist (V)
Roger Stenberg (SD)

För kännedom

Magnus Flink (M)
Leif Ohlin (M)
Ann Krogsgaard (L)
Carl Malmqvist (KD)
Else Håkansson (S)
Monika Gussarsson (MP)
Karolina Frick (V)
Lars Andersson (SD)
Robert Nilsson (SD)

Välkomna
Margareta Johansson
ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Dnr

1

Upprop

2

Föredragningslista och justerare

3

Beslut i delegerade ärenden

SN 2020/8

4

Arbetsutskottets protokoll

SN 2019/301

5

Verksamhetsberättelse för Socialnämnden 2019

SN 2020/3

6

Prisjustering enligt avtalet med leverantörer av servicetjänster i
hemtjänsten 2020

SN 2020/33

KALLELSE
Datum

Sida

2020-02-20

2 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Ärende/Föredragande
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1

Upprop

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

Föredragningslista och justerare

Ärendebeskrivning
Föredragningslistan för mötet ska godkännas av nämnden.
En justerare för protokollet utses. Anette Roslund (C) är nästa i turordning för justering.
_____
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Dnr SN 2020/8

3

Beslut i delegerade ärenden

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning till socialnämnden av beslut som fattats med av nämnden delegerad
beslutsrätt. Beslutet redovisas i förteckningar och sammanställningar.

Beslutsunderlag
Delegerat SN 200227
_____
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Dnr SN 2019/301

4

Arbetsutskottets protokoll

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-02-13 anmäls.

Beslutsunderlag
Protokoll SNau 200213
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-02-20

7 (21)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2020/3

5

Verksamhetsberättelse för
Socialnämnden 2019

Förslag till beslut
Arbetsutskott föreslår Socialnämnden besluta att investeringsredovisningen 2019
godkänns.

Ärendebeskrivning
Investeringsredovisning avseende 2019 års bokslut för socialnämnden föreligger.
Investeringsredovisningen är komplettering till verksamhetsberättelsen som
socialnämnden fastställden i januari.

Beslutsunderlag
Investeringsredovisning 2019
_____
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Dnr SN 2020/33

6

Prisjustering enligt avtalet med
leverantörer av servicetjänster i
hemtjänsten 2020

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att fastslå ersättningen per utförd timme
år 2020 till 337,75 kr.

Ärendebeskrivning
Enligt de avtal som har skrivits mellan Höörs kommun och de privata utförare som utför
servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem(LOV) ska
socialnämnden fastställa ersättningen till utförarna en gång per år. Förändringen av
ersättningen ska gälla från årsskiftet.
Ersättningen ska enligt avtalen följa omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av Sveriges
kommuner och regioner (SKR) i december varje år. När det inte finns centralt löneavtal
mellan SKR och Kommunal för det kommande året är OPI i december preliminärt till dess
att nytt avtal finns i april-maj. SKR har räknat ut det preliminära OPI till 0,9 % för 2020.
Ersättningen för 2019 är 334,74kr. Uppräknat med det preliminära OPI för 2020 blir
ersättningen 334,74*0,9 % = 337,75kr. Om det definitiva OPI skiljer sig från det
preliminära när det publiceras görs en ny beräkning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 200122
_____
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Dnr SN 2019/275

7

Socialnämndens budget 2020 och VEP
2021-2022

Förslag till beslut
Socialnämnden arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att omfördela 230 000
kronor från investeringsprojekt brandlarm Skogsgläntan till brandlarm Vinkelgatan.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade i december 2019 om investeringsbudget per projekt inom
verksamhetsområde. 230 000 kronor avsattes till brandlarm Skogsgläntan. Brandlarm
installeras på Skogsgläntan redan i december 2019 därför kan dessa investeringsmedel
användas till brandlarm på Vinkelgatans LSS boende istället. Brandlarm på Vinkelgatan
fungerar inte tillfredsställande och behöver bytas ut.
Förslag till beslutsmotivering
Detta avser bara en omfördelning av investeringsbudget inom tilldelat budgetram.
Driftresultat påverkas inte eftersom avskrivningstid är samma.
_____
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Dnr SN 2019/65

8

Intern kontroll 2019 för socialnämnden

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta,
att godkänna rapporten avseende intern kontroll för våren år 2019,
att ge sektorn i uppdrag att upprätta en rutin för signering av arbetspass för personlig
assistans samt kontroll av att den samma efterföljs,
att ge sektorn i uppdrag att genomföra en uppföljande kontroll under våren av
rapporteringen av personlig assistans till Försäkringskassan.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-04-11 om en intern kontrollplan där fyra olika processer
ska kontrolleras under år 2019. Två av dessa har genomförts under hösten.

Beslutsunderlag
Rapport intern kontroll 2019 andra halvåret
_____
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Dnr SN 2020/46

9

Intern kontroll 2020 för socialnämnden

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta,
att utse processer B, D, H och I som ska kontrolleras i 2020 års kontroll med B och I
under våren och D och H under hösten,
att ge sektorn i uppdrag att utforma en intern kontrollplan för år 2020

Ärendebeskrivning
En intern kontrollplan för år 2020 ska utformas. En arbetsgrupp bestående av IT-strateg,
medicinskt ansvarig sjuksköterska, utredare och Kvalitetscontroller har därför tagit fram
förslag på olika områden som är möjliga att kontrollera.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 2020 förslag på punkter
Risk och väsentlighetsanalys 2019. Daterad 190906
_____
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Dnr SN 2020/47

10

ISO-certifieringen av social sektors
ledningssystem för kvalitet

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden besluta att sektorns ledningssystem för kvalitet ej
längre ska certifieras enligt ISO 9001:2015.

Ärendebeskrivning
Social sektors ledningssystem för kvalitet har varit certifierat enligt ISO 9001 sedan år
2010. Mycket arbetstid läggs i nuläget på att upprätta och kontrollera rutiner som inte
används i någon större utsträckning i verksamheten, utan enbart för att behålla
certifieringen.
Enligt SOFS 2011:9 ska alla som bedriver verksamhet enligt Socialtjänstlagen SoL),
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) ha ett ledningssystem för kvalitet. Sektorns nuvarande
ledningssystem kan behållas, utan att upprätthålla certifiering, och ändå utvecklas utifrån
verksamheternas specifika behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-04
_____
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Dnr SN 2019/35

11

Redovisning av verksamhet med
personligt ombud 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av statsbidrag till länsstyrelsen för verksamheten med personligt ombud.

Beslutsunderlag
Redovisningsblankett
_____
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Dnr SN 2019/286

12

Revisionsrapport Lokalförsörjning för
yttrande

Förslag till beslut
Socialnämnden förslås av arbetsutskottet besluta att anta yttrandet som svar till
Revisionen gällande granskning av lokalförsörjning samt att översända det till Revisionen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna i Höörs kommun har PwC i november 2019 genomfört en
granskning av hantering av lokalförsörjningsprocessen. Utifrån iakttagna brister i
granskningen lämnas följande rekommendationer till socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt nämnden för kultur, arbete och folkhälsa:
Ta fram långsiktiga lokalförsörjningsprogram utifrån befolkningsprognosen och nuvarande användningssätt av lokalbeståndet. Kommunstyrelsen kan sedan samordna
lokalförsörjningsprogrammen till ett kommunövergripande lokalförsörjningsprogram.
Utifrån det kommunövergripande lokalförsörjningsprogrammet kan
driftskostnadskonsekvenser av investeringarna beräknas och scenarioanalys kan göras
utifrån förändrade omvärldsfaktorer (exempelvis att fler/färre barn, unga och äldre flyttar
in till kommunen eller förändrat ränteläge).
Revisorerna behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2019-11-19 och beslutade
följande.
1. Godkänna missivet.
2. Översända rapporten till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för kultur, arbete och folkhälsa för yttrande. Yttrandena ska ge
svar på vilka åtgärder kommunstyrelse och nämnder avser att vidta med anledning av de
iakttagelser och rekommendationer som redovisas ovan. Det ska även framgå inom vilken
tid respektive åtgärd ska genomföras. Yttrandena ska vara revisionen tillhanda senast
2020-02-28.
3. Som ett led i revisionens uppföljning av granskningen ska kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för kultur, arbete och folkhälsa i
ett kompletterande yttrande även redovisa vilka åtgärder som vidtagits och redogöra för
vilken effekt dessa haft i verksamheten. Dessa yttranden ska vara revisionen tillhanda
senast 2020-11-30.
4. Att översända rapporten till Höörs Fastighets AB och kommunfullmäktige för
kännedom.

Yttrande
Enligt rapporten från PwC finns behov av styrande dokument för
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lokalförsörjningsprocessen i kommunen liksom sammanhängande mallar för hur behoven
ska skrivas fram. Processplanen utgör grund för sektorernas arbete med att ta fram
underlag och nämndernas beslut. Därefter kan ett kommunövergripande
lokalförsörjningsprogram tas fram.
Styrande dokument och mallar kommer att upprättas under 2020 och utformas i samklang
med budgetprocessen.
Socialnämnden planerar från 2021 vidta åtgärder enligt följande:
Upprätta och årligen revidera långsiktiga lokalförsörjningsbehov för kommande
tioårsperiod, inom nämndens ansvarsområde, som underlag för ett kommunövergripande
lokalförsörjningsprogram utifrån befolkningsprognosen och användningssätt av
lokalbeståndet.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport gällande granskning av Lokalförsörjning Höörs kommun, PwC
Missiv Lokalförsörjning, Revisionen Höörs kommun
_____
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Dnr SN 2020/53

13

GPS-larm

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden besluta att GPS-larm ska erbjudas i Höörs
kommun som en permanent, biståndsbedömd och beviljad insats enligt socialtjänstlagen.
Medborgaren belastas för larmet med en avgift på 200 kr per månad, som ingår i
maxtaxan.
GPS-larmen ska börja erbjudas som permanent insats så snart regler för dessa införts i
riktlinjerna för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning samt i
riktlinjerna för avgiftshantering.

Ärendebeskrivning
Den demografiska utvecklingen visar att andelen, och antalet äldre med omsorgsbehov
successivt ökar. Parallellt med detta faktum uppskattas att det i framtiden kommer bli
svårare att rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. I det gap som uppstår
finns en tilltro till att välfärdsteknologi kan bidra till att frigöra tid för personal till uppgifter
som verkligen kräver mänsklig kontakt. Det handlar inte om att den varma handen ska
ersättas av den kalla tekniken, utan om att modernisera och förbättra vår viktiga
hemtjänst. Vi behöver se nya och innovativa lösningar för att kunna tillmötesgå de
utmaningarna vi står inför och vi kommer behöva rikta våra resurser till de som behöver
det mest. En del insatser måste vi försöka lösa till exempel med ny teknik. Det finns ingen
konkurrens mellan teknik och arbetstillfällen. Det är framförallt detta som är grunden till
projektet GPS-larm i Höörs kommun.

Beslutsunderlag
Projektrapport 200207 föreligger
_____
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Dnr SN 2020/62

14

Hantering av statsbidrag för höjd
habiliteringsersättning 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att statsbidraget för hab-ersättning 2020 rekvireras från
Socialstyrelsen och att alla pengar betalas ut som en klumpsumma i december till berörda
medborgare.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun kan 2020 rekvirera 453 548 kronor från Socialstyrelsen. Pengarna får
endast användas till att höja Hab-ersättningen för de personer som har sin sysselsättning
på Daglig Verksamhet eller på extern placering genom Daglig Verksamhet.
I dagsläget rör det 50 personer som får habiliteringsersättning (Hab-ersättning).
Även 2019 fanns möjlighet att rekvirera pengar för att höja hab-ersättningen vilket då
gjordes. Pengarna betalades ut som en klumpsumma i december uträknat på hur mycket
medborgarna varit på Daglig verksamhet under perioden januari-november. För
medborgarna innebar detta en höjning av hab-ersättningen från 7 till 22 kronor i timmen
under perioden. En höjning som varit väldigt uppskattad av medborgarna.
Förslag på hantering av statsbidraget för 2020 är att likt 2019 rekvirera alla pengar och
betala ut som en klumpsumma i december till berörda medborgare. Pengarna fördelas
utifrån hur mycket man har arbetat under januari-november 2020. Detta kommer innebära
en stor ekonomisk skillnad för berörda medborgare och det kommer göra arbetet på
Daglig Verksamhet mer meningsfullt. För medborgare med låg närvaro kan detta innebära
en viktig motivator.
Information om att extrautbetalningen är en engångsföreteelse går ut skriftligt och
muntligt till alla berörda medborgare. Information kommer också delges anhöriga på
planerad anhörigträff i april.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Förslag om hantering av statsbidrag för höjd Hab-ersättning 2020
_____
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Dnr SN 2020/61

15

Verksamhetsberättelse 2019 för IFO
Insatser och förebyggande arbete

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En verksamhetsberättelse 2019 är upprättad för verksamheten Individ och
familjeomsorgens enhet Insatser och förebyggande arbete. Verksamhetsberättelsen
föreligger för socialnämndens kännedom.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse Insatser och förebyggande arbete 2019
_____
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Dnr SN 2020/63

16

Verksamhetsberättelse individ- och
familjeomsorgen Familjerådgivningen

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En verksamhetsberättelse 2019 är upprättad för verksamheten inom individ och
familjeomsorgens familjerådgivning. Verksamhetsberättelsen föreligger för
socialnämndens kännedom.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2019 Familjerådgivningen
_____
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17

Redovisning från kontaktpolitiker

Ärendebeskrivning
Kontaktpolitiker rapporterar från sina respektive kontaktverksamheter.
_____
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18

Socialchefen informerar

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om sociala sektorns verksamhet och socialnämndens verksamhetsområde.
_____

