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SOCIALNÄMNDEN

Plats och tid

Älvkullen
Torsdagen den 23 september 2021 kl 14:00–15:25

Beslutande

Margareta Johansson (KD), ordförande
Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordf
Helena Lindblom Ohlson (SD), 2:e vice ordf
Birgitta Krüger (L)
Kent Staaf (S)
Lena Hyltén-Cavallius (MP) §§95-100. Jäv §101, §§102-107
Björn Lindqvist (V)
Roger Stenberg (SD)
Tore Christensson (M) tjänstgör för Anette Roslund (C)
Karolina Frick (V) tjänstgör för Lena Hyltén-Cavallius (MP) §101

Utses att justera

Kent Staaf (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskansliet 2021-09-28 klockan 11:00

Paragrafer 95–107

Sekreterare

Bianca Nilsson
Ordförande

Margareta Johansson (KD)
Justerande

Kent Staaf (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-23

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör
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Övriga

Carl Malmqvist (KD)
Karolina Frick (V) §§95-100, §§102-107
Ewa Näslund, socialchef, social sektor
Bianca Nilsson, nämndsekreterare, kommunledningskontoret
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§ 95 Upprop
Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande utom Anette Roslund (C).
Tore Christensson (M) ersätter Anette Roslund (C).
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-23

5 (17)

SOCIALNÄMNDEN

§ 96 Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs med tillägget att ärende ”Framtida behov av boende med
särskild service enligt LSS eller socialtjänstlagen SN 2021/243” läggs till.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 97 Anmälan om jäv
Beslut
Lena Hyltén-Cavallius (MP) anmäler jäv för paragraf 101, ”Medgivande att ta emot ett
utländskt barn för adoption enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453)

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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§ 98 Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering
Beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Kent Staaf (S) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, tisdagen den 28 september
2021 kl. 11:00.

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.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/76

§ 99 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 juni 2021.pdf, social sektors redovisning av beslut tagna med stöd
av delegering för augusti 2021.
2. Ordförandebeslut 2021-09-17

Beslutsunderlag
1. Beslut att ej inleda utredning arbete och försörjning 210801-210831.pdf
2. Beslut att ej inleda utredning Barn och familj 210801-210831.pdf
3. Beslut att ej inleda utredning vuxna 210801-210831.pdf
4. Delegationsbeslut Arbete och försörjning 210801-210831.pdf
5. Delegationsbeslut Barn och Familj 210801-210831.pdf
6. Delegationsbeslut Ensamkommande barn 210801-210831.pdf
7. Delegationsbeslut Etablering 210801-210831.pdf
8. Delegationsbeslut Familjerätt 210801-210831.pdf
9. Delegationsbeslut Förenklat faderskap 210801-210831.pdf
10. Delegationsbeslut Integration 210801-210831.pdf
11. Delegationsbeslut Vuxen 210801-210831.pdf
12. Ordförandebeslut.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/227

§ 100 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
och 9 § LSS och rapportering enligt 16
kap 6 f § Socialtjänstlagen och 28 f-h LSS
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 tre beslut om avlösarservice i hemmet inte verkställda i tid under
perioden april-juni.
Ett av besluten är nytt (210118) och de övriga två är ”gamla” beslut som sedan tidigare är
inrapporterade då de inte är verkställts i tid.
Samtliga tre beslut har verkställts i augusti och kommer att rapporteras som verkställda
vid nästa inrapportering i oktober (inrapporteringen avser då perioden juli-september).
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 icke verkställda beslut april-juni 2021.docx
2. Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-09 (2021-09-09 SNAU §153).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 101 Medgivande att ta emot ett utländskt
barn för adoption enligt 6 kap. 12 §
socialtjänstlagen (2001:453)
Publicera inte på grund av sekretess.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 102 Medgivande att ta emot ett utländskt
barn för adoption enligt 6 kap. 12 §
socialtjänstlagen (2001:453)
Publicera inte på grund av sekretess.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/218

§ 103 Delårsredovisning för socialnämnden
per den 31 augusti 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Godkänna delårsrapporten samt investeringsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 4,7 mnkr för 2021 vilket betyder att
prognosen försämrats med 1,3 mnkr sedan förra rapporteringen per april.
Periodens utfall är ett underskott på 2,2 mnkr, en försämring jämfört med utfallet i april
som visade ett överskott på 3,2 mnkr.
Alla verksamheter redovisar efter augusti ett överskott eller följer budget utom
verksamheterna äldreomsorg och barn och ungdomsvård.
Verksamheten barn och ungdomsvård redovisar efter augusti ett underskott på 5,7 mkr,
en ökning med 4 mnkr sedan rapporteringen i april och prognostiserar ett underskott på
7,4 mnkr vid årets slut, vilket är en ökning med 3,3 mnkr sedan förra rapporteringen per
sista april. Underskottet beror på en ökning av antalet placerade barn och ungdomar,
både på HVB-hem och familjehem jämfört med 2020. En andra stark förklaring till högre
kostnader är en markant prisökning på SIS- institutioner. Kostnaderna för familjehem har
också ökat på grund av att fler konsulentstödda familjehem används. Prognosen per
augusti har ökar jämfört med rapporteringen i april och anledningar till det är flera
placeringar som planerades att avslutas innan sommar behövde förlängas och det
användes fler konsultstödda familjehem. Förklaringen till att fler konsultstödda familjehem
används är en svårighet att hitta familjehem som matchar barnens behov, framförallt i
komplicerade ärenden.
Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen i Höör låg 2020 på -14,4, vilket
innebär att kostnadsläget är lägre än statistiskt förväntat. I en jämförelse med Sveriges
alla kommuner låg kostnaderna för den sociala barna- och ungdomsvården i Höör 2020
inom de 25% med lägst kostnad. Under flera år har en majoritet av Sveriges kommuner
redovisat ökade kostnader just inom den sociala barn- och ungdomsvården.
En möjlig förklaring till våra ökade kostnader 2021 är att ovan redovisade trend nu också
nått Höör. Samtidigt vet vi att kostnaderna för placeringar kan skifta mycket mellan olika
år, utan att försök till analys ger svar på varför. Med höga placeringskostnader gör
enstaka placeringar stor skillnad i en budget av Höörs storlek.
Verksamheten äldreomsorg redovisar efter augusti ett underskott på 0,6 mnkr och
prognosen för året är ett överskott på 0,3 mnkr. Anledningen till underskottet är högre
personalkostnader.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 103
Äldreomsorgen har under årets sex första månader ökat grundbemanningen inom SÄBO
och hemtjänst samt skapat ett Covid-team som åtgärder för att minska smittspridning. Det
har kostat verksamheten 1,3 mnkr och de kostnaderna är ej budgeterade. Svårigheten att
lösa behovet av sjuksköterskor har skapat dyra tillfälliga bemanningslösning för att kunna
utföra insatser hos medborgare. Dessutom har befintlig personal jobbat extra för att
kunna täcka behovet, vilket skapar kostnader för övertid. Orups Trygghetsboende visar
ett underskott på 0,5 mnkr efter augusti och prognosticerar ett underskott på 1 mkr vid
årets slut, vilket påverkar äldreomsorgens utfall och prognos.
Verksamheten insatser enligt LSS/SFB följer budget efter augusti och prognosen för året
visar ett underskott på 0,6 mnkr. Underskottet vid årets slut beror främst på högre
personalkostnader på gruppboenden och korttids-och fritidsverksamhet.
Omvårdnadsbehovet på gruppboendena har ökat vilket medfört behov av ökad
bemanning. För korttid och fritids har vi under året fått fler beslut vilket leder till att
personalstyrkan behöver utökas.
Verksamhet insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) redovisar efter
augusti ett överskott på 0,9mnkr och prognos för året ett överskott 0,8 mnkr. Anledningen
till överskottet är lägre placeringskostnader samt lägre personalkostnader.
Verksamheten vård för vuxna med missbruksproblem redovisar ett överskott på 1,2 mnkr
och prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr. Överskottet beror på färre antal placeringar
än budgeterat samt lägre personalkostnader.
Verksamheten ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott på 0,6 mnkr efter augusti och
prognosen för året ett överskott på 0,1 mnkr. Förklaringen till överskottet är lägre
kostnader för ekonomiskt bistånd.
Verksamheten flyktingmottagande redovisar ett överskott på 1,2 mnkr efter augusti och
prognosen för året ett överskott på 1,3 mnkr. Anledningen till överskottet är lägre
kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända och schablonersättningarna från
Migrationsverket för etablering har finansierat personalkostnader och tolkkostnader, vilket
motsvarar 0,6 mnkr efter augusti. Det har skapat ett överskott eftersom de kostnaderna är
budgeterade.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsedelårsredovisning210917.docx
2. Delårsrapport 2021.docx
3. SN Investeringsredovisning 202108.docx
4. SN Investeringsredovisning 202108.xlsx
5. Externa placeringar 2108.xlsx
6. Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-09 (2021-09-09 SNAU §151).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/179

§ 104 Sammanträdesplan för socialnämnden
samt dess arbetsutskott 2022
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Godkänna sammanträdesplaneringen för år 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskansliet har tagit fram ett förslag för sammanträdesplan för år 2021.
Förslaget innebär ingen förändring från innevarande år.
Förslaget är utformat på ett sådant sätt att inga sammanträden sammanfaller med
sportlov, påsklov eller höstlov. Förslaget tar särskild hänsyn till kommunens ekonomiska
rapporter och till budgetprocessen i kommunen.
Arbetsutskottet sammanträder på torsdagar klockan 14.00.
Nämnden sammanträder på torsdagar klockan 14:00.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsesammanträdesdatum2022.docx
2. Tidsplan för SN 2022 ver 3.docx
3. Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-09 (2021-09-09 SNAU §152).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Socialchefen informerar

Beslut
Socialnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om socialnämndens verksamhet och verksamhetsområde.
En arbetsgrupp med representanter från SoS, BUS och KAF arbetar med organisering
och planering av det förebyggande arbetet för barn och ungdom, som ska starta i januari
2022.
Höör tecknar avtal med Heder Skåne.
Med anledning av folkhälsomyndighetens nya direktiv kommer Kungshällan att öppna upp
sin öppna verksamhet igen.
Information om hur social sektor hanterade situationen med nedstängda
verksamhetssystem den 28 – 29 augusti. Interna system för manuell hantering fungerade
och ingen medborgare kom till skada.
Information om studiebesök från Schweiz den 27 och 28 september. Annette Dietrich är
lektor och projektledare på universitetet i Luzern, Schweiz. Hon undervisar i socialt arbete
och har skrivit två forskningsrapporter om familjerådslag. För att lära sig mer om hur
familjerådslag används i andra länder besöker Annette under hösten Amsterdam,
Helsingfors och Höör.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Övrigt

Ärendebeskrivning
Eventuellt övriga frågor behandlas.
Margareta Johansson (KD) informerar om webbutbildning som SKR genomförde 22
september.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Dnr SN 2021/243

§ 107 Framtida behov av boende med
särskild service enligt LSS eller
socialtjänstlagen
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta:
Hyresavtal ska tecknas med KlaraBo på fyra lägenheter till användning för boende med
särskild service enligt LSS eller socialtjänstlagen.

Ärendebeskrivning
Social sektor har behov av lägenheter, som kan användas som bostäder med särskild
service enligt LSS eller socialtjänstlagen under kommande år. Vi har nu möjlighet att
teckna hyreskontrakt på fyra lägenheter i KlaraBo på Bangårdsgatan, lägenheter på
lagom avstånd från redan existerande personalgrupper på Rundgatan respektive
Apoteksgatan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Utredning.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

