SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SAMMANTRÄDESDATUM

27 januari 2021

Nämnd
Offentligt sammanträde
Sammanträdesdag
Tid och plats

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

SN-2020/36

1 (26)

Nej
27 januari 2021
Klockan 18:00 – 19:15, Sessionssalen, Huddinge kommunalkontor,
Kommunalvägen 28, Huddinge/via videolänk

Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande
Lisbeth Krogh (HP), 1:e vice ordförande
Anneli Sjöberg (S), 2:e vice ordförande
Ingemar Syring (M)*
Harald Bergh (M)*
Jörgen Jönsson (M)*
Petra Nilsson (L)
Malak Guirguis (KD)
Cecilia Nordin (DP)*
Kemo Ceesay (S)*
Barbro Isaksson (S)*
Anders Norman (S)*
Marie Fors (S)
Arne Tärnblom (V)*
Ann Clewett (SD)*

Frånvarande
följande paragrafer

Tjänstgörande
ersättare

Samtliga
Samtliga

Camilla Kjellström (M)*
Micaela Ottoson (M)*

Samtliga

Tahvo Jauhojärvi (S)

Henrik Juhlin (C)*, Ellen Reuterberg (DP)*, Tora Rosengren (V)*,
Carina Sundström (MP) * och Mats Arkhem (SD).

* Närvarar på distans, via videolänk.
Övriga närvarande

SIDA

Socialnämnden

Ledamöter
Beslutande

DIARIENUMMER

Se nästa sida

Utses att justera

Lisbeth Krogh

Justeringens tid

27 januari 2021

Paragrafer

Underskrifter

Lars Axelsson
Sekreterare

Eva Carlsson-Paulsén
Ordförande

Lisbeth Krogh
Justerande

Protokollet har signerats digitalt: för underskrifter se protokollets sista sida.
Utdragsbestyrkande:

9, 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SOCIALNÄMNDEN

SIDA

2 (26)

Nämnd
Offentligt sammanträde
Sammanträdesdag
Tid och plats

Socialnämnden
Nej
27 januari 2021
Klockan 18:00 – 19:15, Sessionssalen, Huddinge kommunalkontor,
Kommunalvägen 28, Huddinge/via videolänk
Ledamöter

Beslutande

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande
Lisbeth Krogh (HP), 1:e vice ordförande
Anneli Sjöberg (S), 2:e vice ordförande
Ingemar Syring (M)*
Harald Bergh (M)*
Jörgen Jönsson (M)*
Petra Nilsson (L)
Malak Guirguis (KD)
Cecilia Nordin (DP)*
Kemo Ceesay (S)*
Barbro Isaksson (S)*
Anders Norman (S)*
Marie Fors (S)
Arne Tärnblom (V)*
Ann Clewett (SD)*

Frånvarande
följande paragrafer

Tjänstgörande
ersättare

Samtliga
Samtliga

Camilla Kjellström (M)*
Micaela Ottoson (M)*

Samtliga

Tahvo Jauhojärvi (S)

Henrik Juhlin (C)*, Ellen Reuterberg (DP)*, Tora Rosengren (V)*,
Carina Sundström (MP) * och Mats Arkhem (SD).

* Närvarar på distans, via videolänk.
Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Lisbeth Krogh

Justeringens tid

1 februari 2021

Paragrafer

Underskrifter

Lars Axelsson
Sekreterare

Eva Carlsson-Paulsén
Ordförande

Lisbeth Krogh
Justerande

Protokollet har signerats digitalt: för underskrifter se protokollets sista sida.
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

1-8, 11-18

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA

3 (26)

Socialnämndens sammanträde den 27 januari 2021

Övriga närvarande

Lotta Wigen, socialdirektör
Lina Blombergsson, biträdande socialdirektör *
Christine Carlsén, verksamhetschef
Helén Trostemo, ekonomichef (§ 1-8) *
Karin Lindbom, enhetschef (§ 1-2) *
Henrik Ifflander, utvecklingsledare (§ 1-2) *
Robert Lind, IT-support (§ 1-8)
Lars Axelsson, nämndsekreterare
* Närvarar på distans, via videolänk.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SOCIALNÄMNDEN

SIDA

4 (26)

BEVIS

om justering av Socialnämnden protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Socialnämnden har sammanträtt den

27 januari 2021

Protokollets § 9,10 har justerats den

27 januari 2021

Anslaget sattes upp den

28 januari 2021

Anslaget tas ner den

19 februari 2021

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den

18 februari 2021

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Registrator, socialförvaltningen

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats,
när övriga§ i detta protokoll är justerade.

www.huddinge.se

Underskrift

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SOCIALNÄMNDEN
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BEVIS

om justering av Socialnämnden protokoll
Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla
Socialnämnden har sammanträtt den

27 januari 2021

Protokollets § 1-8, 11-18 har justerats den

1 februari 2021

Anslaget sattes upp den

2 februari 2021

Anslaget tas ner den

24 februari 2021

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den

23 februari 2021

Den som vill läsa protokollet kan kontakta

Registrator, socialförvaltningen

Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats

www.huddinge.se

Underskrift

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

27 januari 2021

§1

Godkännande av föredragningslistan
Socialnämndens beslut
Ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) hälsar ledamöter, ersättare och
deltagare välkomna till dagens möte. Efter genomgång av formerna för
dagens sammanträde fastställs att ledamöter och ersättare som inte är
närvarande i Sessionssalen, Huddinge kommunalkontor, kan närvarar på
distans, via videolänk.
Därefter beslutar socialnämnden att godkänna föredragningslistan till
dagens sammanträde.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

27 januari 2021

§2

Information
Uppföljningsprocessen
Lina Lina Blombergsson, biträdande socialdirektör och Henrik Ifflander,
utvecklingsledare, informerar nämnden om förvaltningens nya arbetssätt för
kvalitetsuppföljning av verksamhet och om olika åtgärder som kan vidtas när brister
upptäcks vid uppföljning av olika verksamheter.
Överläggning
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M) och Arne Tärnblom (V).
Därefter förklaras denna uppföljning avslutad.
Socialdirektörens information
Lotta Wigen, socialdirektör, återkopplar kring den information som lämnades innan
årsskiftet, om att statens institutionsstyrelse kommer att höja avgifterna för de som är
placerade hos dem. Det höjningen genomförd och avgifterna har ökat med 8 procent.
Preventionssamordnarna är nu anställda. En har rekryterats internt och en har
rekryterats externt. Arbetet börjar i sin helhet den 1 april då den externa rekryteringen
är på plats.
Medarbetare på Socialjouren Södertörn har tillgång till de inblandade kommunernas
verksamhetssystem.
Överläggning
Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M) och Arne Tärnblom (V).
Därefter förklaras denna uppföljning avslutad.
Inkomna orosanmälningar – kronologisk pärm
Christine Carlsén, verksamhetschef, informerar nämnden om att individ och
familjeomsorgen i Huddinge kommen har bra ordning på de anmälningar som
kommer in till förvaltningen. Ärendena sorteras i den kronologiska ordning de
inkommer till förvaltningen. De är sökbara, även om de inte har lett till utredning, och
de finns kvar i två år. Om ett befintligt ärende finns, läggs anmälan till personakten.
Övriga anmälningar som inte leder till utredning gallras efter två år.
Överläggning
Under informationen yttrar sig Arne Tärnblom (V). Därefter förklaras denna
uppföljning avslutad.
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

27 januari 2021

§3

Diarienummer SN-2021/58.193

Anmälan av ordförandebeslut - Entledigande samt
förordnande av dataskyddsombud för
socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av
redovisningen av ordförandebeslut från den 7 januari 2021 2020.
Entledigande samt förordnande av dataskyddsombud för socialnämnden,
dnr SN-2021/58.193.
Sammanfattning
I samband med att hittillsvarande dataskyddsombud slutar sin tjänst i
Huddinge kommun den 11 januari 2021 entledigas denna tjänsteman från
uppdraget som dataskyddsombud. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår
att Nina Barzey förordnas som dataskyddsombud för samtliga nämnder
från och med 11 januari 2021, under tiden som att ett ordinarie
dataskyddsombud rekryteras.
Ärendet var så brådskande att nämndens avgörande inte har kunnat
avvaktas.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Anneli Sjöberg (S) och Lotta Wigen, socialdirektör.
Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SOCIALNÄMNDEN
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SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

27 januari 2021

§4

Diarienummer SN-2020/2640.184

Anpassning av högsta omsorgsavgift för personer
med funktionsnedsättning,
förbehållsbelopp/minimibelopp samt avgifter för
personer med funktionsnedsättning (HKF 7310) från
och med den 1 februari 2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta följande ändringar från och med den 1
februari 2021.
1. Ändra högsta avgift för insatser enligt omsorgsavgift, från 2 125 kronor
per månad till 2 139 kronor per månad.
2. Ändra förbehållsbelopp/minimibelopp vid fastställande av
omsorgsavgift
a. för ensamstående från 5 715 kronor per månad till 5 752 kronor per
månad.
b. för makar/sammanboende från 4 927 kronor per person och månad till
4 958 kronor per person och månad.
c. för kvarboende maka eller make vid delat boende från 5 715 kronor per
person och månad till 5 752 kronor per person och månad.
3. Ändra avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av
hyreslagen, från
2 183 kronor per månad till 2 197 kronor per månad.
4. Ändra omsorgsavgifterna för personer med funktionsnedsättning (HKF
7310) utifrån ändrat prisbasbelopp från och med den 1 februari 2021.
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 17 december 2018, §34,
bemyndigades socialnämnden att från och med den 1 februari 2020 varje
år besluta om högsta avgift och förbehållsbelopp/minimibelopp som ska
göras på grund av förändringar i prisbasbeloppet enligt 1 kap 6§ lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
Socialnämnden bemyndigades även att justera de i taxan ingående
avgifterna med det procenttal varmed prisbasbeloppet ändrats i
förhållande till prisbasbeloppet för basåret (år 2017).
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

27 januari 2021

§ 4 forts.

Diarienummer SN-2020/2640.184

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018, § 30,
beslutades att överföra ansvaret enligt ovan för taxan från socialnämnden
till vård- och omsorgsnämnden from 1 januari 2019 som en följd av ny
nämndsorganisation.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2020, § 12,
beslutades att överföra ansvaret för socialpsykiatrins myndighetsutövning
från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden samt revidera
nämndernas reglementen – HKF 7500 och HKF 7000. Det innebär att
socialnämnden ansvarar för samtliga uppgifter enligt socialtjänstlagen
avseende vuxna personer under 65 år som tillhör socialpsykiatrins
målgrupp. Socialnämnden behöver därmed fatta beslut angående taxan i
de delar som berör socialpsykiatrins målgrupper.
Taxa för omsorgsavgifter för personer med funktionsnedsättning är
konstruerad så att dessa ska räknas om med förändrat prisbasbelopp per den 1
februari varje år.
Förändringen av prisbasbeloppet mellan år 2020 (47 300 kronor) och 2021 (47
600 kronor) är en höjning med 0,63 procent, varför förvaltningen föreslår att
samtliga belopp i omsorgstaxan räknas upp med 0,63 procent. Även den högsta
avgiften som får tas ut för insatser styrs av prisbasbeloppet liksom
förbehållsbelopp/minimibelopp vid fastställande av omsorgsavgift.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M). Därefter förklaras
överläggningen avslutad.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Rådet för funktionshinderfrågor

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

27 januari 2021

§5

Diarienummer SN-2020/2512.111

Revidering av riktlinjer för arbetet med barn och unga
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. Anta de nya riktlinjer som avser arbetet med barn och unga i enlighet
med bilaga 1.
2. Med förutsättning att ovan beslutspunkt bifalls, upphäva nedanstående
riktlinjer:
a. Riktlinjer för barn och ungdomar i familjehem, jourhem eller hem för
vård eller boende (HVB).
b. Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen, vård och behandling av
barn och ungdom och vuxna missbrukare (HKF 7010).
Sammanfattning
Socialnämnden fastställer riktlinjer för beslut och genomförande av
insatser enligt socialtjänstlagen inom nämndens ansvarsområde. En
riktlinje är ett styrande dokument som beslutas av nämnden med syfte att
reglera verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
Förvaltningen har identifierat behov av att revidera samtliga riktlinjer
inom nämndens ansvarsområde och har därmed sett över befintliga
riktlinjer med utgångspunkten att synliggöra nämndens vilja och
ambitionsnivå för målgrupperna.
De nya riktlinjerna innehåller ingen lagtext och inte heller beskrivningar
av arbetssätt. Genom minskad mängd text i riktlinjerna blir nämndens
reglering av verksamheten tydligare i förhållande till annan styrning och
till förvaltningens processer och rutiner.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Lisbeth Krogh (HP), Marie Fors (S)
och Arne Tärnblom (V). Därefter förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning, Angelica Bergholtz
Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

27 januari 2021

§6

Diarienummer SN-2020/2513.111

Revidering av riktlinjer för arbetet med vuxna med
beroendeproblematik
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att:
1. Anta de nya riktlinjer som avser arbetet med vuxna med
beroendeproblematik i enlighet med bilaga 1.
2. Med förutsättning att ovan beslutspunkt bifalls, upphäva riktlinjer för
bistånd enligt socialtjänstlagen, vård och behandling av barn och ungdom
och vuxna missbrukare (HKF 7010).
Sammanfattning
Socialnämnden fastställer riktlinjer för beslut och genomförande av
insatser enligt socialtjänstlagen inom nämndens ansvarsområde. En
riktlinje är ett styrande dokument som beslutas av nämnden med syfte att
reglera verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
Förvaltningen har identifierat behov av att revidera samtliga riktlinjer
inom nämndens ansvarsområde och har därmed sett över befintliga
riktlinjer med utgångspunkten att synliggöra nämndens vilja och
ambitionsnivå för målgrupperna.
De nya riktlinjerna innehåller ingen lagtext och inte heller beskrivningar
av arbetssätt. Genom minskad mängd text i riktlinjerna blir nämndens
reglering av verksamheten tydligare i förhållande till annan styrning och
till förvaltningens processer och rutiner.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Lisbeth Krogh (HP), Marie Fors (S)
och Arne Tärnblom (V). Därefter förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning, Angelica Bergholtz

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

27 januari 2021

§7

Diarienummer SN-2020/2497.194

Uppföljning av redovisning av bisysslor 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av genomförd uppföljning av redovisning av
bisysslor inom nämndens verksamheter 2020.
Sammanfattning
Förvaltningen har genomfört uppföljning av medarbetarnas bisysslor
eftersom det var få medarbetare som i tidigare uppföljning hade svarat på
frågan om de har en bisyssla eller inte.
Resultatet är nu att 295 av 377 medarbetare inom socialnämndens
verksamheter har besvarat frågan om de har bisyssla eller inte. Av dem är
det 44 medarbetare som har en bisyssla. Samtliga har fått sin bisyssla
godkänd av närmast överordnad chef.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M). Därefter förklaras
överläggningen avslutad.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning, HR-enheten

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SIDA
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

27 januari 2021

§8

Övriga frågor
Arne Tärnblom (V) och Marie Fors (S) ställer fråga om nämnden kan få
ytterligare information om hur kommunen arbetar med olika insatser för
att motverka kriminalitet och om det finns någon statistik eller
återkommande rapport över detta som kan presenteras för nämnden.
Lisbeth Krogh (HP) svarar att de politiska partierna regelbundet får
rapporter från inblandade myndigheter och att varje ledamot kan få
information om det aktuella läget från sina politiska sekreterare.
Christine Carlsén, verksamhetschef, svarar att förvaltningen tar till sig
frågan och återkommer med förslag på ytterligare information än den som
tidigare lämnats. Om hur förvaltningen med flera andra myndigheter
arbetar med förebyggande och individuellt anpassade stödinsatser för
unge, dennes familj/nätverk för att förhindra en ogynnsam utveckling för
barn och ungdomar som riskerar eller har hamnat i kriminalitet.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

27 januari 2021

§ 9-16

Protokoll

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragraf

27 januari 2021

§ 17

Diarienummer SN-2020/2377.905

Meddelande till socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att till protokollet anteckna att de har tagit del av
nedanstående meddelanden, perioden 26 november till och med 13 januari.
Protokoll
Kommunfullmäktige 2020-12-14
§ 6 Översyn av kommunens budgetprocess
§ 12 Revidering av Översiktsplan 2030
§ 19 Avsägelser i kommunfullmäktige 14 december 2020
§ 20 Fyllnadsval och nomineringar kommunfullmäktige 14 december 2020
§ 21 Inför en kostpolicy i Huddinge kommun - motion väckt av Sara Heelge
Vikmång (S) Yosef Sigal (S) och Sara Holmgren (S)
Kommunstyrelsen 2020-12-02
§ 28 Samverkansöverenskommelse och prioriterade områden för åren 2021-2022
mellan Huddinge kommun, Polisen och Södertörns brandförsvarsförbund
Övriga protokoll och rapporter
Förvaltningens samverksgrupp (FSG), 2020-12-02, 2020-12-09 och 2020-12-16
Månadssiffror november och december- Jämförelse barn/ungdom 2019-2020
Månadssiffror november och december - Statistik socialutskotten
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, 2020-11-27.
lex Sarah rapporter:
SN-2020/2528, SN-2021/103.
Domar och Beslut
Förvaltningsdomstolar
SN-2020/2456, SN-2020/2566, SN-2020/2573, SN-2020/2576, SN-2020/2579,
SN-2020/2589, SN-2020/2596, SN-2020/2602, SN-2020/2609, SN-2020/2610,
SN-2020/2629, SN-2020/2631, SN-2020/2632, SN-2021/109, SN-2021/111.
Inspektionen för vård och omsorg - IVO
SN-2020/397.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum
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27 januari 2021

§ 18

Diarienummer SN-2020/2378.905

Anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av
nedanstående anmälda delegationsbeslut för perioden 26 november till
och med 13 januari 2021.
A 1.1. Föra kommunens talan i sådana mål och ärenden som ankommer
på nämnden. Delegat förvaltningsdirektör, SN-2020/2641.
A 9.5. Beslut att avstå från att svara på remiss som har skickats från annan
nämnd i kommunen. Delegat förvaltningsdirektör, SN-2021/56.
D 1.1 – 6.11, Delegationslista, 2020-12-01– 2020-12-31
Ordförandebeslut, beslut i individärenden, Ordförande i socialutskotten,
Delegat, Individ- och Familjeomsorgens verksamheter.
C 8. Avsluta utredning samt bedöma om det förelegat ett missförhållande,
en påtaglig risk för ett missförhållande etc., lex Sarah.
Beslut, verksamhetschef , SN-2020/2721.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Digitala Signaturer

Digitala Signaturer

