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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Plats och tid

Hörbysalen 1
Onsdagen den 23 juni 2021 kl 14:00-14:22, 14:47 –15:51

Beslutande

Mona Olin (SD), ordförande
Mattias Jeppsson (M), 1:e vice ordförande
Gunvor Håkansson (C), 2:e vice ordförande
Christina Nilsson (SD)
Kaj Jarl (SD)
Göran Håkansson (M)
Yvonne Kulstad (C)
Lillemor Widh (S)
Mikael Olsson (KD), tjänstgörande under §§ 132-149
Lars-Johan Malmgren (SD), tjänstgörande ersättare för Jonas Engman (SD)
Marie Bergström (V), tjänstgörande ersättare för Pia Carlson (S)
Ingela Kristensson (KD), tjänstgörande ersättare för Mikael Olsson (KD) §§
127-129
Eva Nyman (L), tjänstgörande ersättare för Josefine Sandell (L)
Jan Lind (SPI), tjänstgörande ersättare för Jan Ekblad (SPI)

Övriga deltagande

Marianne Andersson (C) §§ 127-129, §§ 132-149
Maida Engqvist, Sektorschef
Alfred Tilly, Nämndsekreterare

Utses att justera

Yvonne Kulstad (C)
127–129, 132-149, §§ 130-131 har anslagits separat den 2021-06-23
Socialförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby 2021-06-30, klockan 16:00

Paragrafer
Justeringens plats och tid
Sekreterare

Alfred Tilly
Ordförande

Mona Olin (SD)
Justerande

Yvonne Kulstad (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-23

Datum för anslags uppsättande

2021-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Ringsjövägen 4

Underskrift

Alfred Tilly

Datum för anslags nedtagande

2021-07-23
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Peter Sjögren, Nämndsekreterare
Marie Wästerberg, Ekonom
Annika Mårtensson, Gruppansvarig för familjehemsvården §§ 127-129
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden

§ 127 Upprop och val av justerare
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Utse Yvonne Kulstad (C) att jämte ordförande justera dagens
protokoll 2021-06-30 klockan 16:00 på socialförvaltningen,
Ringsjövägen 4, Hörby.

Sammanfattning av ärendet
Efter upprop enligt närvaroförteckning konstaterar ordförande att vid
sammanträdet närvarar 8 ordinarie ledamöter, 5 tjänstgörande ersättare samt 1
ej tjänstgörande ersättare, se protokollets förstasida.
Socialnämnden har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt tid och plats för justeringen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Utse Yvonne Kulstad (C) att jämte ordförande justera dagens
protokoll 2021-06-30 klockan 16:00 på socialförvaltningen,
Ringsjövägen 4, Hörby.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden

§ 128 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Godkänna föredragningslistan.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Godkänna föredragningslistan.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden

§ 129 Anmälan om jäv
Beslut
Socialnämnden noterar att inget jäv förekommer.

Sammanfattning av ärendet
Ingen anmälan av jäv görs av nämndens ledamöter.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2020/048

§ 132 Månadsrapport maj månad
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ansvarig ekonom Marie Wästerberg informerar om upprättad månadsrapport
för maj månad.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 § 145
SOC Ekonomirapport MAJ 2021
Tjänsteskrivelse, staben, 2021-06-03
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (26)

Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/090

§ 133 Ekonomisk uppföljning maj månad 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Marie Wästerberg informerar om den ekonomiska uppföljningen för maj
månad 2021.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 § 146
Ekonomisk uppföljning maj
Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningen, 2021-06-03
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9 (26)

Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/133

§ 134 Förbättring- och
kostnadseffektiviseringsplan 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ansvarig ekonom Marie Wästerberg informerar om förvaltningens arbete
utefter nämndens förbättring- och effektivitetsplan till och med maj månad.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 § 144
Förbättring- och effektivitetsplan 2021 MAJ
Socialnämnden 2021-05-27 SN § 111
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/131

§ 135 Inkomna meddelanden
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ett meddelande har inkommit i form av ett protokoll från
Kommunfullmäktige 2021-04-26. Kommunfullmäktige beviljar
socialnämnden ansvarsfrihet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 § 150
Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 88
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/086

§ 136 Motion från Stefan Borg (SD) angående
ordinarie bostadsmarknad för nyanlända
efter etableringstiden
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen ska bifallas.

Reservation mot beslutet
Yvonne Kulstad (C), Gunvor Håkansson (C) Lillemor Widh (S) och Marie
Bergström (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se slutet av paragrafen.
Eva Nyman (L) och Mikael Olsson (KD) reserverar sig muntligen mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Stefan Borg (SD) har i motion föreslagit att ge berörda förvaltningar i
uppdrag att säga upp hyreskontrakt när den tvååriga etableringstiden tar slut
för de nyanlända som tilldelats boende i Hörby kommun enligt bosättnings
lagen. Vidare föreslår Stefan Borg (SD) att ge berörda förvaltningar i uppdrag
att upprätta ett krav om att kommunanvisade nyanlända som fått boende
enligt Lag om mottagande av vissa nyanlända invandare för bosättning
(2016:38), ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden efter att
etableringstiden har upphört
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen ska bifallas.

Yvonne Kulstad (C) yrkar att
•

Justerande

motionen ska anses vara besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden

§ 136, forts
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande mot Yvonne Kulstads (C) yrkande under
proposition och finner att eget yrkande bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-11 § 128
Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-15 § 108
Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningen, 2021-05-07
Motion Stefan Borg (SD), Ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter
etableringstiden
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Reservation mot beslutet
Yvonne Kulstad (C) och Gunvor Håkansson (C) reserverar sig
skriftligen mot beslutet enligt följande:
Socialnämndens sammanträde 23 juni 2021 - Reservation gällande ärende 10,
Motion från Stefan Borg (SD) angående ordinarie bostadsmarknad för
nyanlända efter etableringstiden.
Centerpartiet i Hörby reserverar sig mot att nämndens beslut blev att
motionen skulle anses beviljad. Vi yrkade i stället att motionen skulle anses
besvarad pga av att praxis hittills i Hörby kommun (och i de flesta andra
kommuner i Sverige) varit att
1. Bifalla motionen om nämnden anser att förslaget i motionen bör
genomföras.
2. Avslå motionen om nämnden inte anser att förslaget i motionen bör
genomföras.
3. Anse motionen besvarad om nämnden anser att förslaget i motionen ligger
helt i linje med ett arbete eller utredning som redan pågår eller redan införts.
I den i ärendet tillhörande tjänsteskrivelsen daterad 2021-05-07 står det ”
Utredning visar att den ansvariga integrationsverksamheten har gjort
upprensning bland hyreskontrakten samt genomfört en kontroll som visar att
samtliga hyreskontrakt sagts upp för de som tilldelats boende under den
tvååriga etableringstiden. Hyresgästerna har flyttat ut till egna boende innan
tvåårs etableringstiden gått ut” samt ”Utredningen visar att motionens syfte
och mål är uppnådda. Under förutsättning att inga nya behov av boenden
uppstår anses motionen besvarad.”

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden

§ 136, forts
Trots denna tjänsteskrivelse var förslag till beslut i nämndens sammanträde
den 23 juni 2021 att motionen skulle beviljas, vilket också blev nämndens
beslut.
Tekniska nämnden behandlade ovan nämnda motion vid sitt sammanträde
den 17 juni 2021, och i sammanträdesprotokollet kan man läsa att nämnden
beslutade att motionen skulle anses besvarad.
Hörby 2021-06-23
Yvonne Kulstad och Gunvor Håkansson, Centerpartiet i Hörby
Lillemor Widh (S) och Marie Bergström (V) reserverar sig skriftligen
mot beslutet enligt följande:
Socialnämnden

Ärende: 10 S Borgs Motion

Datum: 2021-06-23
Inlämnad av: Lillemor Widh S, Mari Bergström V
Motivation: För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar att
tillhandahålla boende till dessa hör nyanlända som fått uppehålls tillstånd.
Det finns ingen annan motivering till motionen än SDs motvilja att ta emot
nyanlända.
Följande personer reserverar sig:
Lillemor Widh S

Mari Bergström V

_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/011

§ 137 Motioner - pågående
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Sammanställning föreligger över pågående motioner.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2021-0610 § 151
Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningen, 2021-06-03
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/083

§ 138 Domar maj 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Tjänsteskrivelse med sammanfattning av inkomna domar under maj månad
2021 föreligger.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 § 152
Tjänsteskrivelse, staben, 2021-06-02
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/137

§ 139 Information om inkomna ärenden från IVO
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ett meddelande gällande en avslutad tillsyn har inkommit 2021-06-22 från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tillsynen rörde hur Hörby
kommun har arbetat med att tillgodose enskildas behov vid förändringar i
deras insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under utbrottet av
covid-19. IVO har avslutat ärendet utan ytterligare granskning.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningen, 2021-06-22
60488/2020-1 Beslut utan brister är skickat från IVO Inspektionen för vård
och omsorg
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 § 153
Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningen, 2021-05-31
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/143

§ 140 Förslag att ge tf socialchef i uppdrag att
utreda förutsättningarna att begära utdrag
ur belastningsregister
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Riktlinje för utdrag ur brottsregistret vid nyanställningar m.m. antas.

•

Riktlinjerna ska gälla samtliga anställda.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till rutin för utdrag från Brottsregistret vid nyanställningar m.m.
föreligger. Förslaget som föreligger ligger i linje med det yrkande Mikael
Olsson (KD) ställer i Motion - KD, Mikael Olsson, intyg avseende utdrag ur
misstanke- och belastningsregistret. Nämnden ämnar behandla motionen i
fråga vid nästkommande sammanträde.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Riktlinje för utdrag ur brottsregistret vid nyanställningar m.m. antas.

•

Riktlinjerna ska gälla samtliga anställda.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 § 155
Tjänsteskrivelse, Socialförvaltningen, 2021-06-15
Riktlinjer för utdrag från brottsregistret vid nyanställningar m.m.
Beslutet skickas till
Sektorchef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/095

§ 141 Platssituationen maj 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Platssituationen maj månad redovisas.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämndensarbetsutskott 2021-06-10 § 156
Sammanställning över platssituationen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/034

§ 142 Redovisning av bifall - och avslagsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Sammanställning av fattade bifall- och avslagsbeslut för maj månad 2021
föreligger.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 § 157
Statistik avslag och bifall maj 2021
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2020/118

§ 143 Beslut fattade av myndighetschef
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Sammanställning av fattade beslut av socialförvaltningens myndighetschef
under maj månad redovisas.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 § 159
Sammanställning över fattade beslut av myndighetschef maj 2021
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/089

§ 144 Beslut fattade av ordförande maj 2021
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Sammanställning av fattade beslut av socialnämndens ordförande under maj
månad redovisas.
Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-10 § 160
Sammanställning över beslut av socialnämndens ordförande maj månad
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden

§ 145 Sektorchef informerar
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Sektorchef Maida Engqvist informerar om:
•

Pågående arbete med lokalförsörjning

•

Pågående arbete med personalförsörjning.

•

Pågående och planerade digitaliseringsinitiativ.

•

Pågående kompetensutvecklingsinsatser inom förvaltningens
myndighetsavdelning.

•

Pågående arbete med att förbereda omvandlingen från förvaltning till
sektor.

•

Arbetsförmedlingen har informerat om anställningsstopp.

•

Kommunens internutredning med anledning av publicerade
sekretessärenden.

•

Kommande chefsrekryteringar.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden

§ 146 Ordförande informerar
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Mona Olin informerar om:
•

Kommande workshop med nämnden för att upprätta kortsiktiga mål
för nämndens verksamhet. Socialnämndens ledamöter önskar att den
kommande workshopen ska ske under två halvdagar.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden

§ 147 Övrigt
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

•

Ärendena från Gunvor Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) väcks
och överlämnas för beredning i förvaltning.

Sammanfattning av ärendet
Gunvor Håkansson (C) initierar två nya ärenden:
•

Besparingsförslag i linje med Södertäljemodellen.

•

Tidsramar för insatser inom hemtjänsten.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Informationen noteras till protokollet.

•

Ärendena från Gunvor Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) väcks
och överlämnas för beredning i förvaltning.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/154

§ 148 Besparingsförslag i linje med
Södertäljemodellen
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Gunvor Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) vill ha en presentation om:
•

Hur ”Södertäljemodellen” fungerar gällande hembesök vid ansökan
om ekonomiskt bistånd och vad har deras resultat blivit.

•

Hur arbetar Hörby kommun idag gällande hembesök vid ansökan om
ekonomiskt bistånd.

Yrkanden
ordförande yrkar att:
•

Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Sektorchef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-23
Socialnämnden
Dnr SN 2021/155

§ 149 Tidsramar för insatser inom hemtjänsten
Beslut
Socialnämnden beslutar att:
•

Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Gunvor Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) har hört från vårdtagare att
personalen har sagt att normen är 15-30 minuter för t.ex. promenad vid
hemtjänstbesök.
Gunvor Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) vill ha svar på:
•

Hur är tiderna för insatser inom hemtjänsten?

•

Var/när är detta beslutat?

•

Hur är övriga tidsnormer för insatser inom hemtjänsten?

Yrkanden
Ordförande yrkar att:
•

Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Sektorchef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

