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Plats och tid

Älvkullen
Torsdagen den 24 juni 2021 kl 14:00 – 15:55

Beslutande

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

Utses att justera

Birgitta Krüger (L)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskansliet 2021-06-28 klockan 09:30

Paragrafer 67–81

Sekreterare

Bianca Nilsson
Ordförande

Margareta Johansson (KD)
Justerande

Birgitta Krüger (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-24

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-28

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Datum då anslaget tas ned

2021-07-20
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SOCIALNÄMNDEN

§ 67 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande förutom Helena Lindblom Ohlson (SD).
Emma Öster (SD) ersätter Helena Lindblom Ohlson (SD).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

§ 68 Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 69 Anmälan om jäv
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.)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

§ 70 Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering
Beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Birgitta Krüger (L) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, måndagen den 28 juni
2021 kl. 09:30.

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.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/76

§ 71 Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering
Beslut
Socialnämnden beslutar:
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 maj 2021.pdf, social sektors redovisning av beslut tagna med stöd
av delegering för maj 2021.

Beslutsunderlag
Delegerade beslut maj 2021.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2020/90

§ 72 Ekonomisk månadsuppföljning IFO
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ekonomiska månadsredovisning från IFO för april och maj 2021
föreligger.

Beslutsunderlag
Månadsredovisning 2104+05.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/163

§ 73 Revidering av riktlinjen gällande högsta
godtagbara boendekostnad
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Revidering av riktlinjen för högsta godtagbara boendekostnad enligt förslag i
tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 godkänns.

Ärendebeskrivning
Vid ansökan om ekonomiskt bistånd kan den enskilde kommunmedborgaren vid behov
också ansöka om bistånd till boendekostnader. En bedömning behöver då göras om
kostnaden är skälig eller ej. När det gäller skälig boendekostnad i Höörs kommun ska
socialnämnden varje år göra en bedömning av behovet av uppräkning, förslagsvis då
motsvarande den procentuella uppräkning som förhandlats fram för det aktuella året.
Resultatet av hyresöverenskommelsen redovisas under våren varje år, och då redovisas
den genomsnittliga nationella hyreshöjningen, men också resultatet för varje kommun.
För 2021 är hyresöverenskommelsen för Höör 1,2 % i genomsnitt och i dagsläget är
snittkostnaden för en trerumslägenhet i det kommunala bostadsbolaget drygt 1 249
kr/kvm, dvs cirka 8300:-/månad för en bostad på cirka 80 kvm, nyproduktion inräknad.
I tabellen i tjänsteskrivelsen framgår högsta godtagbara boendekostnad i kronor som
nämnden fastslagit fram till den 30 juni 2021 samt förslag till uppräkning enligt
hyresöverenskommelsen för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022.

Beslutsunderlag
1. AU boendekostnad 2021-2022.docx
2. Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-17 (2021-06-17 SNAU §122).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

§ 74 Stämningsansökan jml 6 kap 8 §
föräldrabalken om överflyttning av
vårdnaden till familjehemsföräldrarna
Publiceras inte med hänvisning till sekretess.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2021/132

§ 75 Svar på motion: ”Öka tillgängligheten och
underlätta möten med anhörigstödjare”
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 201217 att remittera motionen ”Öka tillgängligheten och
underlätta möten med anhörigstödjare”, skriven av Rashida Nord Atac (-), till
socialnämnden för yttrande.
Kommunstyrelsen beslutade 201217 att remittera motionen ”Öka tillgängligheten och
underlätta möten med anhörigstödjare”, skriven av Rashida Nord Atac (-), till
socialnämnden för allmänt yttrande samt särskilt yttrande över följande frågor:
Vad skulle det kosta nämnden att underlätta för anonyma personliga möten med en
anhörigstödjare i form av lokal på neutral plats?
Finns det utrymme att genomföra en sådan förändring inom ramen för befintlig
budgetram?
Vad skulle det kosta att se över möjligheterna att öka tillgängligheten av en
anhörigstödjare i kommunen?
Av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen framgår att Socialnämnden ska erbjuda stöd för att
underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har
en funktionsnedsättning. Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla
verksamheter. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till
personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk
sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem.
Bestämmelsen gäller för föräldrar till barn eller vuxna som stämmer in på något av detta
och även deras eventuella vuxna barn.
Anhörigstödet i Höör är indelat i flera delar.
Individ- och familjeomsorgen ger stöd till anhöriga, som har närstående med missbrukseller beroendeproblematik.
För stödet till anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning samt
långvarig psykisk eller fysisk sjukdom ansvarar vår anhörigsamordnare, som är anställd
på 50 %. Anhörigsamordnaren har också kontakt med särskilda anhörigombud, som finns
i våra respektive verksamheter, samt håller i samtalsgrupper tillsammans med Röda
Korset. Större delen av anhörigsamordnarens tid används till individuella samtal med
anhöriga.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 75
Nedan följer svar på de frågor som ställts:
Personliga möten med anhörigsamordnaren är redan idag anonyma och inga
anteckningar förs. Anhörigsamordnaren har emellertid sitt rum i kommunhuset. Eftersom
kommunhuset innehåller många olika verksamheter innebär det faktum att en person går
in genom dörrarna inte att det framgår vilket ärende hen har. I den meningen är alltså
lokalen neutral. Om lokaler skulle hyras någon annanstans innebär det en kostnad.
Att hyra lokal till anhörigsamordnaren någon annanstans ryms inte inom ramen för
befintlig budgetram.
Om motionären menar att anhörigstödet skulle utökas till fler anställda innebär det en
kostnad på ungefär 575 000 kr per år per tjänst. Tillkommer gör då kostnader för hyra av
lokal utanför kommunhuset.
Sammanfattningsvis finns det möjligheter att utveckla anhörigstödet, till exempel genom
att erbjuda digitala lösningar både individuellt och i grupp. Behov av detta har väckts
under coronapandemin och många kommuner och ideella föreningar erbjuder nu detta.
Detta är också något som vi i Höör kommer att undersöka närmare.
De åtgärder motionären föreslår ryms inte inom befintlig budgetram och är inte heller
prioriterade. Som nämns ovan finns det mycket att utveckla inom budgetramen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Motion Öka tillgängligheten och underlätta möten med anhörigstödjare.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-12-17 (2020-12-17 KSAU §283).doc
4. Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 (2021-06-10 SNAU §111).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/136

§ 76 Svar på motion ”Offentligt drivna
vårdboenden”
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Christel Lindqvist (V) m.fl. (motionärerna) har den 17 mars 2020 inkommit med en motion
till kommunfullmäktige i Höör. I motionen anför motionärerna att Kommunförbundet Skåne
idag genomför ett stort antal ramupphandlingar för en rad olika boenden och
vårdinrättningar. Kommunerna som är medlemmar i kommunförbundet kan sedan avropa
platser utifrån ramavtalen.
Anledningen till att upphandlingarna sker genom kommunförbundet är den höga graden
av specialisering vilket gör det svårt för enskilda kommuner att driva, eller upphandla,
varje enskild typ av boende eller vårdinrättning.
Idag äger Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg gemensamt VoB
Syd AB som driver en rad typer av boenden och vårdinrättningar. Motionärerna föreslår
att VoB kan få ett utökat uppdrag eller att nya bolag kan skapas för att bedriva
verksamhet inom till exempel LSS eller äldreomsorg.
Mot denna bakgrund föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ska uppdra till
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att verka för att kommunförbundet ska utarbeta ett
system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.
Som ett led i den fortsatta beredningen har KSAU beslutat att ställa följande frågor till
Socialnämnden. Socialnämndens svar följer nedan på respektive fråga;
a. Hur många platser avropar Höörs kommun för närvarande från Kommunförbundet
Skånes upphandlingar? 41 platser, samtliga avser särskilt boende för äldre.
b. Hur många platser köper Höörs kommun för närvarande från VoB Syd?
Inga
c. Bedömer socialnämnden att det varit fördelaktigt att använda sig av tjänster genom
VoB Syd relativt till att avropa platser från Kommunförbundets upphandlingar?

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse motion Offentligt drivna vårdboende.docx
Motion.pdf
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2020-08-25 (2020-08-25 KSAU § 165).pdf
Tjänsteskrivelse beredning.docx

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 76
5. Kommunfullmäktige 2020-06-10 (2020-06-10 KF §62).doc
6. Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 (2021-06-10 SNAU §112).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-06-24

16 (20)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2021/120

§ 77 Svar på motion ”Ökad samverkan med
civilsamhället genom Idéburet offentligt
partnerskap (IOP)”
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Uppskov begärs till 2021-11-15.

Ärendebeskrivning
Maria Truedsson m fl (MP) har inkommit med en motion där de efterfrågar riktlinjer för
idéburet offentligt partnerskap (IOP). Idéburet offentligt partnerskap (IOP) innebär att
offentliga och idéburna aktörer samverkar aktivt och ömsesidigt för att uppnå
samhällsnyttiga mål, vilket kan uppnås till exempel genom att kunna sluta avtal med
civilsamhällets organisationer för tjänster som avser välfärdsutveckling eller bidrar till
samhällsnyttan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-20 att remittera motionen till
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för kultur, arbete och
folkhälsa för inhämtande av synpunkter, för svar senast 2021-09-15.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Motion IOP.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2021-04-20 (2021-04-20 KSAU §110).doc.pdf
4. Tjänsteskrivelse.docx
5. Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 (2021-06-10 SNAU §113).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/140

§ 78 Remiss från kommunstyrelsen ”Riktlinjer
för bostadsförsörjning” (KSF 2019/489)
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Remissyttrandet antas som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 10 september 2019 att lämna uppdrag till förvaltningen om
att förbereda nya riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2021 att godkänna Riktlinjer för
bostadsförsörjning 2021 – 2024 för samråd och remittera dem till samtliga nämnder för
yttrande.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod. Kommunen ska ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och
program. Kommunens mål och insatser ska grundas på en analys av den demografiska
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar.
Socialnämndens verksamheter är viktiga aktörer i den framtida bostadsförsörjningen.
2019 antog Höörs kommun handlingsplanen ”Delaktighet för alla”. Planen är ett led i
arbetet med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och
funktionshinderaspekter ska införlivas i all samhällsplanering. Vid utformningen av
bostäder är inte minst arbetsterapeuter viktiga kunskapsbärare.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Höörs kommun samrådsförslag version 210420.pdf
3. Bostadsanalys Höörs kommun 210419.pdf
4. Kommunstyrelsen 2021-05-04 (2021-05-04 KS §91).doc
5. Tjänsteskrivelse.docx
6. Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 (2021-06-10 SNAU §114).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2020/330

§ 79 Anmälningar till socialnämnden 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma:
1. Beslut från kommunstyrelsen gällande politiska möten på distans
2. Kommunfullmäktiges beslut gällande priser och utmärkelser i Höörs kommun
3. VoB Syds årsredovisning
4. Protokoll SÖSAM
5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen 2021-05-04 (2021-05-04 KS §97).doc
2. Förutsättningar och kostnadsbild för politiska möten på distans.docx
3. Kommunfullmäktige 2021-05-19 (2021-05-19 KF §53).doc
4. Reservation § 53 Hanna Ershytt (C).pdf
5. Årsredovisning VoB Syd 2020.pdf
6. Protokoll 2021-05-11 signerad.pdf
7. 60493_2020-1Beslut utan brister.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 80 Socialchefen informerar
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om socialnämndens verksamhet och verksamhetsområde.
Redovisning av utredning om tvärsektoriellt förebyggande arbete samt fortsatt planering.
Information om Höörs deltagande utvecklingsprojekt Effektivare kommun, som drivs av
SKR. Effektivitet är en kombination av kvalitet och resurser.
Information om nettokostnadsavvikelser för IFO samt äldreomsorg. Fördjupad information
kommer att ges på SN under hösten.
Sammanfattning av vårens arbete och information om den organisation som träder i kraft i
september.
Information om Orups trygghetsboende.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 81 Övrigt
Ärendebeskrivning
Övriga frågor diskuteras:
Björn Lindqvist (V) informerar om sitt kontaktpolitiker uppdrag vid barn- och familj.
Önskan om en lägenhet för lägenhetsutredning samt samtalsrum i kommunhuset med
larm och leksaker har framförts.
Margareta Johansson (KD) och Lars-Håkan (M) informerar om seminarium kring
myndigheten för delaktighet.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

