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SOCIALNÄMNDEN

Plats och tid

Älvkullen
Torsdagen den 20 maj 2021 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)
Monika Gussarsson (MP)
Karolina Frick (V)
Emma Öster (SD)
Hans Clair (SD)
Clas Paulsson (S)

Övriga kallade

Bianca Nilsson, nämndsekreterare
Christina Håkansson Jönsson, verksamhetschef, social sektor, IFO
Ewa Näslund, socialchef, social sektor, OF
Björn Ljungberg, enhetschef, social sektor, IFO

Föredragningslista
Ärende/Föredragande
1

Upprop

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Anmälan om jäv

4

Val av justerare och bestämmande av dag och tid för
protokollets justering

5

Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering

6

Stämningsansökan jml 6 kap 8 § föräldrabalken om

Tid

Dnr

SN 2021/76
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SOCIALNÄMNDEN

Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna
7

Ekonomisk månadsuppföljning för socialnämnden 2021

SN 2021/126

8

Investeringsredovisning för socialnämnden 2021

SN 2021/127

9

Remiss av promemoria - förordning om statsbidrag för att
främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
S2021/02252

SN 2021/79

10

Svar på motion ”Jämställt ekonomiskt bistånd” från Anette
Roslund (C)

SN 2021/74

11

Rapportering till IVO kvartal 1 2021

SN 2021/122

12

Ekonomisk månadsuppföljning IFO

SN 2020/90

13

Anmälningar

SN 2020/330

14

Kontaktpolitiker 2019-2022

SN 2019/68

15

Socialchefen informerar

16

Övrigt

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2021-05-11
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SOCIALNÄMNDEN

1

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2021-05-11
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2

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____
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Datum
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SOCIALNÄMNDEN

3

Anmälan om jäv

Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Ärendebeskrivning
Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare
eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande.
Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv.
Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv
genom majoritetsbeslut.
En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är
närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får
den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband
med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.
Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)
6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder,
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,
(Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller
för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten
till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
(Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för
hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till
någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt
engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap,
ovänskap etc.)
_____
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4

Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Lena Hyltén-Cavallius (MP) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, måndagen den 24 maj
2021 kl. 08:00.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering tisdagen efter mötet kl. 08:15 i kommunhuset på
kanslienheten. Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna en ersättare, i första
hand inom det egna partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista
hand ska den föreslagna justeraren med förhinder vända sig till kanslienheten.
_____
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Dnr SN 2021/76

5

Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den
delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot
står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas
följande:
1. Delegerade beslut april 2021.pdf, social sektors redovisning av beslut tagna med stöd
av delegering för april 2021.

Beslutsunderlag
1. Delegerade beslut april 2021.pdf
_____
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6

Stämningsansökan jml 6 kap 8 §
föräldrabalken om överflyttning av
vårdnaden till familjehemsföräldrarna

Publiceras inte på grund av sekretess.
_____
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Dnr SN 2021/126

7

Ekonomisk månadsuppföljning för
socialnämnden 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ekonomiska månadsredovisning från IFO för april 2021 föreligger.

Beslutsunderlag
1.Externa placeringar 2104.xlsx
2.SN Månadsuppföljning 2104.docx
_____
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Dnr SN 2021/127

8

Investeringsredovisning för
socialnämnden 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Investeringsredovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens investeringsredovisning avseende första kvartalet 2021 föreligger.

Beslutsunderlag
1. SN investeringar 202104.docx
2. SN Investeringsredovisning 202104.xls
_____
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Dnr SN 2021/79

9

Remiss av promemoria - förordning om
statsbidrag för att främja ett hållbart
arbetsliv inom vård och omsorg
S2021/02252

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar om remiss av promemoria - förordning om statsbidrag för att
främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg S2021/02252.

Beslutsunderlag
1. Brev.docx
2. Ordförandebeslut remiss promemoria S2021 002552.pdf
3. Socialnämnden 2021-04-22 (2021-04-22 SN §40).doc.pdf
4. Remissmissiv Återhämtningsbonusen.pdf
5. PM Återhämtningsbonus.pdf
6. Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-06 (2021-05-06 SNAU §93).doc
_____
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Dnr SN 2021/74

10

Svar på motion ”Jämställt ekonomiskt
bistånd” från Anette Roslund (C)

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Anette Roslund (C) har i motion föreslagit att socialtjänsten i Höörs kommun ska införa
individuella utbetalningar av ekonomiskt bistånd till de vuxna i familjer där mer än en
person är berättigad till sådant samt att utbetalningar av ekonomiskt bistånd för barns
försörjning fördelas lika mellan vårdnadshavarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-12-17 remittera motionen till
socialnämnden för yttrande i allmänhet och särskilt yttrande över följande frågor:
Är det praktiskt och lagligen möjligt att fördela utbetalningar av ekonomiskt bistånd på
föreslaget sätt?
Skulle en sådan förändring medföra kostnader och eller merarbete och i så fall vilka?
Vilka för- och nackdelar ser socialnämnden med föreslagna förändringar?

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Brev.docx
3. MOTION OM JÄMSTÄLLT EKONOMISKT BISTÅND,2020-10-19.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-12-17 (2020-12-17 KSAU §286).doc
5. Tjänsteskrivelsemotionjämställtbistånd.docx.pdf
6. Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-06 (2021-05-06 SNAU §92).doc
_____
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Dnr SN 2021/122

11

Rapportering till IVO kvartal 1 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Rapporten läggs 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 – Alla beslut verkställda
SoL IFO – Alla beslut verkställda
LSS OF – Totalt är 5 beslut ej verkställda, 2 beslut om kontaktperson och 3 beslut om
avlösarservice i hemmet. Anledningen till att besluten inte är verkställda i tid är svårighet
att hitta lämpliga kontaktpersoner/avlösare samt att pågående pandemi belastar
verksamheten så mycket att resurser saknats och arbetsuppgiften missats/tappats bort.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Publiceras inte på grund av sekretess Rapport
3. Publiceras inte på grund av sekretess Rapport
4. Publiceras inte på grund av sekretess Rapport
5. Publiceras inte på grund av sekretess Rapport
6. Publiceras inte på grund av sekretess Rapport
7. Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-06 (2021-05-06 SNAU §97).doc publiceras inte
på grund av sekretess
_____
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Dnr SN 2020/90

12

Ekonomisk månadsuppföljning IFO

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ekonomiska månadsredovisning från IFO för april 2021 föreligger.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlaget kompletteras när det kommer in till kansliet.
_____
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Dnr SN 2020/330

13

Anmälningar

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma:
1. Anmälan om ny delegat
2. Protokoll Sösam SN 2021-04-13
3. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-05-06

Beslutsunderlag
1. Ny delegat Elfrida.docx publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift
2. Protokoll 2021-04-13 signerat.pdf publiceras inte
3. Protokoll.doc publiceras inte på grund av sekretess
_____
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Dnr SN 2019/68

14

Kontaktpolitiker 2019-2022

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har under föregående mandatperiod utsett kontaktpolitiker, med uppdrag
att närmare hålla kontakt och följa utvalda verksamheter inom socialnämndens
ansvarsområde. Vid dagens sammanträde redovisas uppdaterad lista med
kontaktpolitiker.

Beslutsunderlag
Kontaktpolitiker 2019-22.docx
_____
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15

Socialchefen informerar

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om socialnämndens verksamhet och verksamhetsområde.
_____
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16

Övrigt

Ärendebeskrivning
Eventuellt övriga frågor.
_____
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