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SOCIALNÄMNDEN

Plats och tid

Älvkullen
Torsdagen den 25 november 2021 kl 14:00–14:50

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

Björn Lindqvist (V)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskansliet 2021-11-29 klockan 10.00

Paragrafer 123–129

Sekreterare

Bianca Nilsson
Ordförande

Margareta Johansson (KD)
Justerande

Björn Lindqvist (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-25

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör
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SOCIALNÄMNDEN

Övriga

Ewa Näslund, socialchef, social sektor
Bianca Nilsson, nämndsekreterare, kommunledningskontoret
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SOCIALNÄMNDEN

§ 123

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

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-11-25

5 (10)

SOCIALNÄMNDEN

§ 124

Fastställande av föredragningslistan

Beslut
Socialnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

§ 125

Anmälan om jäv

Beslut
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller tjänstgörande 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

§ 126 Val av justerare och bestämmande av
dag och tid för protokollets justering
Beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Björn Lindqvist (V) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, måndagen den 29
november 2021 kl. 10:00.

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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SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2021/250

§ 127 Placering av ensamkommande barn i
Höör
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta:
1. Att Höörs kommun inte ska skriva avtal med kommun som anvisats att ta emot ett
ensamkommande barn och önskar placera barnet i Höör. Eventuell placering i Höör ska
endast kunna ske efter att barnets behov utretts i anvisningskommunen och placeringen
sker med stöd av LVU eller med stöd av SoL i fråga om barn med motsvarande
vårdbehov, eller det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl.

Ärendebeskrivning
Från den 1 juni 2018 har möjligheten för en kommun som anvisats att ta emot ett
ensamkommande barn att placera barnet i en annan kommun begränsats. Det har skett
genom ändringar i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och
socialtjänstlagen (SoL), se SFS 2018:346-347. Förarbetena till de nya reglerna finns i
regeringens proposition 2017/18:119 och socialförsäkringsutskottets betänkande
2017/18:SfU20.
Syftet med de nya reglerna är enligt förarbetena att förbättra planeringsförutsättningarna
för kommunerna och därmed lägga grunden för att mottagandet av ensamkommande
barn ska bli det bästa möjliga. De nya reglerna förväntas enligt förarbetena också leda till
jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan landets kommuner.
Med anledning av att social sektor i Höör fått förfrågningar om att teckna
överenskommelse med en anvisningskommun för att denna kommun ska kunna placera
ensamkommande barn i Höör krävs politiska beslut avseende politisk inriktning i frågan.
Yrkanden
Ordförande yrkar att Socialnämnden beslutar att Höörs kommun inte ska skriva avtal med
kommun som anvisats att ta emot ett ensamkommande barn och önskar placera barnet i
Höör. Eventuell placering i Höör ska endast kunna ske efter att barnets behov utretts i
anvisningskommunen och placeringen sker med stöd av LVU eller med stöd av SoL i
fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller det med hänsyn till barnets vårdbehov
finns synnerliga skäl.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Brev.docx
3. Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-14 (2021-10-14 SNAU §168).doc.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2021/126

§ 128 Ekonomisk månadsuppföljning för
socialnämnden 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Månadsuppföljningen för januari - oktober läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ewa Näslund föredrar ärendet gällande månadsuppföljning per den 1 oktober 2021.

Beslutsunderlag
1. SN Månadsuppföljning 2110.pdf
2. Socialnämndens arbetsutskott 2021-11-11 (2021-11-11 SNAU §176).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2021/275

§ 129 Socialnämndens budget 2022 och VEP
2023-24
Beslut
Socialnämnden beslutar:
Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2023-24 för Socialnämnden fastställs.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på budget och verksamhetsplan för
Socialnämnden utifrån den ram som tilldelas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04.docx
2. SN nämndsbudget 2022.docx
3. Socialnämndens arbetsutskott 2021-11-11 (2021-11-11 SNAU §185).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

