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SOCIALNÄMNDEN

Plats och tid

Mejeriet 4
Torsdagen den 24 mars 2022 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

Tore Christensson (M)
Indira Svahnberg (M)
Ann Krogsgaard (L)
Carl Malmqvist (KD)
Monika Gussarsson (MP)
Karolina Frick (V)
Emma Öster (SD)
Hans Clair (SD)
Clas Paulsson (S)

Övriga kallade

Ewa Näslund, socialchef
Ulrika Östhall, nämndsekreterare

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

1

Upprop

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Anmälan om jäv

4

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

5

Utdelning av förtjänstgåva för förtroendevald politiker 2021

SN 2021/293

6

Ekonomisk månadsredovisning IFO

SN 2020/90
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Sida
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SOCIALNÄMNDEN

Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

7

Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering

SN 2022/35

8

Ekonomisk månadsuppföljning för Socialnämnden 2022

SN 2022/60

9

Patientsäkerhetsberättelse för år 2021 och
Kvalitetsberättelse 2021 för Social sektor- Äldreomsorg,
Omsorg om personer med funktionsnedsättning och
Individ- och familjeomsorgen

SN 2022/46

10

Ansökan om bidrag för 2022 från Bris region syd

SN 2021/32

11

Anmälningar till socialnämnden 2022

SN 2022/6

12

Socialchefen informerar

13

Övrigt

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2022-03-17

3 (15)

SOCIALNÄMNDEN

1

Upprop

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

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2022-03-17

4 (15)

SOCIALNÄMNDEN

2

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2022-03-17
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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.)
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Sida
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4

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

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Helena Lindblom Ohlson (SD) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten, måndagen den 28 mars
2022 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.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
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2022-03-17
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SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2021/293

5

Utdelning av förtjänstgåva för
förtroendevald politiker 2021

Förslag till beslut
Ordföranden delar ut förtjänstgåvor:
1. Helena Lindblom-Ohlson (SD) erhåller förtjänstgåva i brons.
2. Ordföranden tackar ledamot för sin insats inom ramen för respektive uppdrag.

Ärendebeskrivning
Förtroendevalda i Höörs kommun erhåller under pågående uppdrag efter 8 år
förtjänstgåva i brons, efter 16 år förtjänstgåva i silver och efter 24 år förtjänstgåva i guld
samt en gåva.
2021 erhåller följande förtroendevalda förtjänstgåva i brons:
Helena Lindblom Ohlson (SD).
_____
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Dnr SN 2020/90

6

Ekonomisk månadsredovisning IFO

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ekonomiska månadsredovisning från IFO för februari 2022 föreligger.

Beslutsunderlag
Månadsredovisning 2202.docx
_____
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Datum

Sida

2022-03-17

9 (15)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2022/35

7

Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering

Förslag till 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 februari 2022, social sektors redovisning av beslut tagna med stöd
av delegering för februari 2022.

Beslutsunderlag
1. Beslut att ej inleda utredning arbete och försörjning 220201-220228.pdf
2. Beslut att ej inleda utredning Barn och familj 220201-220228.pdf
3. Beslut att ej inleda utredning vuxna 220201-220228.pdf
4. Delegationsbeslut Arbete och försörjning 220201-220228.pdf
5. Delegationsbeslut Barn och Familj 220201-220228.pdf
6. Delegationsbeslut Ensamkommande barn 220201-220228.pdf
7. Delegationsbeslut Etablering 220201-220228.pdf
8. Delegationsbeslut Familjerätt 220201-220228.pdf
9. Delegationsbeslut Förenklat faderskap 220201-220228.pdf
10. Delegationsbeslut Integration 220201-220228.pdf
11. Delegationsbeslut Vuxen 220201-220228.pdf
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
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SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2022/60

8

Ekonomisk månadsuppföljning för
Socialnämnden 2022

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Månadsuppföljningen per den 28 februari 2022 godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomisk månadsuppföljning per den 28 februari för Socialnämnden ligger för beslut.

Beslutsunderlag
1. SN Månadsuppföljning feb 2022.docx
2. Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-10 (2022-03-10 SNAU §36).doc.pdf
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
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Dnr SN 2022/46

9

Patientsäkerhetsberättelse för år 2021 och
Kvalitetsberättelse 2021 för Social sektorÄldreomsorg, Omsorg om personer med
funktionsnedsättning och Individ- och
familjeomsorgen

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Anta Patientsäkerhetsberättelse för Höörs kommun År 2021 samt Kvalitetsberättelse för
social sektor- Äldreomsorg, Omsorg om personer med funktionsnedsättning och Individ
och familjeomsorgen 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren (Höörs kommun) senast den
1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som bl.a. ska innehålla hur
det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten,
patientsäkerheten har följts upp och utvärderats,
samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada,
risker för vårdskador har hanterats
Social sektor har även beslutat att upprätta en Kvalitetsberättelsen som ska beskriva hur
verksamhetens kvalitetsarbete för föregående år har bedrivits i de verksamheter som
styrs av de olika socialtjänstlagarna Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Kvalitetsberättelsen ska ge svar på vilka resultat som har uppnåtts inom verksamhetens
kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som vidtagits för att säkra kvaliteten i enlighet med
SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2021.docx
2. Patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf
3. Kvalitetsberättelse 2021.pdf
4. Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-10 (2022-03-10 SNAU §37).doc.pdf
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Dnr SN 2021/32

10

Ansökan om bidrag för 2022 från Bris
region syd

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Avslå ansökan om 40 000 kr samt att bevilja ett verksamhetsbidrag om 30 000 kr för år
2022.

Ärendebeskrivning
BRIS, barnens Rätt I Samhället, region syd ansöker om verksamhetsbidrag på 40 000 kr
för 2022.
BRIS är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga och erbjuder professionellt
samtalsstöd via chatt, mejl och telefon varje dag, året runt, till alla barn upp till 18 år.
Varje barn som kontaktar BRIS får ett tryggt, anonymt och kostnadsfritt stöd av en
utbildad kurator. BRIS roll är att finnas till hands för barn som saknar en vuxen att prata
med.
BRIS erbjuder också ett riktat stöd till barn genom till exempel gruppstöd för familjer där
en förälder tagit sitt liv, familjehemsplacering eller missbruk och psykisk ohälsa hos
förälder.
Gratis stöd ges till vuxna kring frågor som rör barn via BRIS vuxentelefon.
BRIS har tidigare beviljats verksamhetsbidrag från socialnämnden, senast 2016 med
25 060 kr. BRIS ansökte då om 36 530 kr.
BRIS bedriver en förebyggande verksamhet som är ett viktigt komplement till
socialnämndens arbete för barn och unga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Ansökningsbrev Bris 2022.pdf
3. Bris långsiktiga plan_2017_2021.pdf
4. Bris-stadgar-beslutade-20190518.pdf
5. Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-10 (2022-03-10 §38).doc.pdf
_____
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Dnr SN 2022/6

11

Anmälningar till socialnämnden 2022

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma:
1. Inspektionsrapport från IVO gällande tillsyn för ökad kvalitet i familjehemsvården
2. Justerat protokoll från SÖSAM 2022-01-17
3. Beslut från Kommunstyrelsen 2022-02-15 § 42
4. Beslut från Kommunstyrelsen 2022-02-15 § 37
5. Risk och väsentlighetsanalys 2022

Beslutsunderlag
1. Inspektionsrapport IVO IVO tillsyn för ökad kvalitet i familjehemsvård.pdf
2. Protokoll 2022-01-17 signerat.pdf
3. Kommunstyrelsen 2022-02-15 (2022-02-15 KS §42).pdf
4. Kommunstyrelsen 2022-02-15 (2022-02-15 KS §37).doc
5. Risk och väsentlighetsanalys 2022.docx.pdf
_____
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Socialchefen informerar

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om socialnämndens verksamhet och verksamhetsområde enligt följande:
_____
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Övrigt

Ärendebeskrivning
Eventuella frågor behandlas.
_____
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