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Granskning av placeringar av barn och unga 
 
Revisorerna i Höörs kommun har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 

placeringar av barn och unga i Höörs kommun med syfte att bedöma om insatserna för barn 

och ungdomar i familjehem och HVB är ändamålsenliga och om det finns en ändamålsenlig 

kvalitetsuppföljning både i egen regi och i extern regi. 

Vi delar granskarens bedömning av att socialnämnden utifrån gällande riktlinjer och rutiner 

har utvecklat ändamålsenliga strukturer och system för utredning och uppföljning av 

placerade barn i syfte att erbjuda barn och ungdomar i familjehem och HVB ändamålsenliga 

insatser.  

Vi delar även granskarens bedömning av att den övergripande analysen och sammanfattande 

bedömningen kring vilka åtgärder som ska vidtas för att stärka verksamheternas kvalitet och 

säkerhet avseende såväl familjehemsvården som institutionsvården kan stärkas. Nämnden 

bör även säkerställa att kommunens samtliga boenden omfattas av tillsynen. 

Utifrån det entreprenadavtal som tecknats mellan Höörs kommun och en extern utförare av 

HVB-hem bör Socialnämnden tillse att årlig avtalsuppföljning görs och att framtagen 

åtgärdsplan efterlevs, speciellt med anledning av de klagomål som inkommit under året.  

Nuvarande riktlinjer för familjehems- och institutionsvård bör utvecklas för att även omfatta 

hur godkännande av externa utförare ska ske och vilka kvalitetskrav som ställs, exempelvis 

genom att tydliggöra med vilken frekvens och i vilken form utbildning ska erbjudas 

familjehem.  

Utifrån vad som framgår i rapporten önskar revisorerna, senast den 20 mars 2017, få 

kommunstyrelsens och socialnämndens yttrande. 
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1. Sammanfattning 

KPMG har pa uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Hoors kommun bedomt om 
insatserna for barn och ungdomar i familjehem och HVB ar andamalsenliga och om det 
finns en andamalsenlig kvalitetsuppfoljning bade i egen och extern regi. 

Var sammanfattande bedomning utifran granskningens syfte och revisionsfragor ar att 
socialnamnden utifran gallande riktlinjer och rutiner har utvecklat andamalsenliga 
strukturer och system for utredning och uppfoljning av placerade barn i syfte att erbjuda 
barn och ungdomar i familjehem och HVB andamalsenliga insatser. Vi ser det som positivt 
att rutiner for intern revision och en tillsynsplan har tagits tram som synliggor inom vilka 
omraden och med vilken frekvens en uppfoljning ska goras av Social sektors 
verksamheter. Dock bedomer vi att den overgripande analysen och sammanfattande 
bedomningen kring vilka atgarder som ska vidtas for att starka verksamheternas kvalitet 
och sakerhet avseende saval familjehemsvarden som institutionsvarden kan starkas. 
Namnden bor aven sakerstalla att kommunens samtliga boenden omfattas av tillsynen. 

Utifran det entreprenadavtal som tecknats mellan Hoors kommun och en extern utforare 
av HVB-hem, bedomer vi det som sarskilt viktigt att namnden tillser att arlig 
avtalsuppfoljning gors och att framtagen atgardsplan efterlevs, speciellt med anledning av 
de klagomal som inkommit under aret. Vi ser det aven som en brist att tecknat 
entreprenadavtal inte atfoljts av en upphandling. Nuvarande riktlinjer for familjehems- och 
institutionsvard bor utvecklas for att aven omfatta hur godkannande av externa utforare 
ska ske och vilka kvalitetskrav som stalls. 

Vad galler den utbildning som erbjuds familjehemmen bor namnden, likt rekommendation 
fran foregaende granskning, i riktlinjer och de avtal som skrivs med familjehemmen 
klargora utbildningens omfattning och form. 

Utifran granskningen rekommenderar vi socialnamnden att: 

• Tydliggora med vilken frekvens och i vilken form utbildning ska erbjudas 
familjehem . 

• Utveckla rutiner for hur godkannande av externa utforare ska ske och vilka 
kvalitetskrav som stalls. 

• Tillse att avtal som tecknats med externa utforare atfoljs av upphandling. 

• Utifran genomford uppfoljning under aret, sakerstalla att externa leverantorer 
lever upp till de kvalitetskrav som uttalats i avtalen och att atgarder vidtas for att 
starka arbetet. Det galler exempelvis kraven pa ledningssystem for kvalitet, 
dokumentation, rapportering av synpunkter och klagomal tva ganger per ar samt 
leverantorens kannedom om Social sektors vardegrund och ma!. 

• Tillse att en tillsyn av kommunens HVB-hem for yngre barn genomfors. 

• Sakerstalla att varden for barn och unga som ar placerade av socialnamnden 
overvags minst en gang var sjatte manad. 
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• Utveckla nuvarande utvardering av familjehems- och institutionsvarden med en 
sammanfattande bedomning som inkluderar forslag pa forbattringsatgarder for 
att starka kvaliteten . 

2. lnledning 

2.1 Bakgrund 

Antalet placerade barn och unga i landets kommuner 6kar. Manga placeras i familjehem. 
Placeringar gors aven pa hem for vard eller boende (HVB). Kommunerna ansvarar for att 
kvaliten i verksamheten ar god. Kostnaden for varje placering ar hog. Det forekommer 
aven i medial rapportering om skiftande kvalitet avseende insatser for barn och ungdomar 
i hem for vard eller boende (HVB) och familjehem. Familjehem och HVB, kan bedrivas i 
enskild eller offentlig regi. For enskild verksamhet kravs tillstand fran Socialstyrelsen. 
Verksamheten bedrivs yrkesmassigt. 

Statens institutionsstyrelse (SiS) ar en statlig myndighet som driver sarskilda 
ungdomshem, s.k. SiS-institutioner, for vard av unga som behaver sta under sarskilt 
noggrann tillsyn, ofta pa grund av utagerande beteende, kriminalitet och missbruk. 
Ungdomar placeras oftast enligt LVU (Lag 1990:52 med sarskilda bestammelser om vard 
av unga) . Nar ett barn behaver placeras i ett annat hem an det egna ska en vardplan 
upprattas som redovisar de overgripande malen for en placering. Vardplanen ar ett 
planerings- och uppfoljningsinstrument att konsultera och revidera under vardtiden . 
Socialtjansten bor, tillsammans med berorda, nagra veckor efter placeringens paborjande 
uppratta en genomforandeplan som beskriver hur en beslutad insats konkret ska 
genomforas. Vardplanen, liksom genomforandeplanen, ligger till grund for de halvarsvisa 
uppfoljningar av varden som ska goras enligt 6 kap. 8 § Sol och 13 § LVU. 

Denna granskning inriktas pa om insatserna for barn och ungdomar i HVB och familjehem 
ar andamalsenliga och om det finns en andamalsenlig kvalitetsuppfoljning bade i egen regi 
och i extern regi. Granskningen beror socialnamnden. 

2.2 Syfte och revisionsfragor 

Syftet med granskningen ar att bedoma om insatserna for barn och ungdomar i 
familjehem och HVB ar andamalsenliga och om det finns en andamalsenlig 
kvalitetsuppfoljning bade i egen regi och i extern regi. 

Foljande revisionsfragor ska besvaras: 

• Har namnden andamalsenliga riktlinjer for placering av barn/ungdomar? 

• I vilken utstrackning har upphandling av familjehem och HVB skett? 

• Vilka rutiner finns for att sakerstalla tillgangen av familjehem? 
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• Finns processer, rutiner och direktiv for hur godkannande och uppfoljning ska ske 
av externa privata utforare gallande barn och ungdomar placerade i familjehem 
och HVB? 

• Finns tydliga krav pa kvalitet och mal avseende insatser for barn och ungdomar 
placerade i familjehem och HVB som formulerats i avtal, riktlinjer eller 
motsvarande mellan Hoc)rs kommun och externa privata utforare - som 
lagstiftning, riktlinjer och policys kraver avseende insatser for barn och 
ungdomar? 

• Vad ger kommunen for information till externa privata utforare kring kraven pa 
kvalitet i verksamheten och kommunens uppfoljning av denna? 

• Finns det tillsynsplaner eller motsvarande som bygger pa kraven i 
verksamhetens godkannande? 

• Genomfors det en systematisk uppfoljning och kontroll utifran dessa 
tillsynsplaner (eller motsvarande) av att externa privata utforare motsvarar stallda 
krav? 

• Hur sker aterrapportering till socialnamnden? Vil ken information tar namnden for 
att kunna godkanna externa placeringar? 

2.3 Avgransning 

Granskningen avgransas till verksamhetsomradet Barn och familj och omfattar 
malgruppen barn och unga som innehar en placering av socialnamnden i familjehem eller 
HVB. I granskningen ingar inte att vardera beslut och insatser i enskilda arenden. 
Granskningen avser ar 2016. 

2.4 Ansvarig namnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen och socialnamnden. 

2.5 Metod 

Granskningen har genomforts med hjalp av intervjuer och dokumentstudier. Dokument 
sasom maldokument, budget, verksamhetsplaner, verksamhetsberattelser, intern 
kontrollplaner, tillsynsplaner, arendestatistik och namndens ledningssystem for 
systematiskt kvalitetsarbete inklusive rutiner och riktlinjer har granskats. Dartill har avtal 
som tecknats mellan Hoors kommun och externa utforare granskats. Aven 
dokumentation over de tillsyner/uppfoljningar som gjorts av de familjehem och HVB-hem 
som nyttjats av kommunen har varit foremal for granskning. 

lntervjuer har genomforts med kommunchef, socialchef och ledande tjansteman inom 
socialnamnden. Vidare har socialnamndens presidium intervjuats. Samtliga intervjuade 
har beretts tillfalle att faktagranska rapporten . 

4 



2.6 Revisionskriterier 

I denna granskning utgors de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

• Socialtjanstlagen (Sol, 2001 :453) 
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• Lagen med sarskilda bestammelser om vard av unga (LVU, 1990:52) 
• Socialnamndens styrdokument och policys 

bilaga 1 finns en mer uttorlig redogorelse over ovanstaende lagstiftning samt de 
kommunala mal som kommunfullmaktige har beslutat om inklusive roll- och 
ansvarsomraden enligt socialnamndens reglementen. I kapitlet nedan beskrivs de 
dokumenterade rutiner och riktlinjer som socialnamnden faststallt avseende placering av 
barn och unga. 

3. Organisation och styrning 

3.1 Organisation 

Socialnamnden genom Social sektor (lndivid- och familjeomsorg, Barn- och familjenheten) 
ansvarar tor lagstadgad utredning och upptoljning av placerade barn, vii ken aven inkluderar 
asylsokande ensamkommande barn och ungdomar som anvisas till Hoors kommun. 

Fyra barnutredare ansvarar tor handlaggning och utredning av arenden som ror barn och 
unga. Fyra socialsekreterare ansvarar tor utredning och upptoljning av ensamkommande 
barn. Om ytterligare stodbehov uppkommer ansvarar samma socialsekreterare tor 
utredningen. Vici granskningstillfallet ansvarar tre socialsekreterare vardera tor 25 
ensamkommande barn/ungdomar, varav en socialsekreterare (0, 75) ansvarar tor 10 
barn/ungdomar samt har ansvar tor viss administration och samordnande kontakter med 
ovriga myndigheter. 

Familjehemsvarden bestar av en familjehemssekreterare (1,0) och en barnsekreterare 
(0,8) dar familjehemssekreteraren ansvarar for rekrytering, utredning och handledning av 
familjehem . Barnsekreteraren ansvarar tor beslut om placering, overvagande, kontakt 
med barnens biologiska toraldrar samt genomtor regelbundna samtal med barnen. lnom 
enheten finns dartill tva familjerattssekreterare, en faltassistent samt tva 
familjebehandlare. Enheten I eds av en enhetschef. 

Av verksamhetsberattelsen for Barn och Familj 2015 framgar att enheten haft viss 
personalomsattning och langtidssjukskrivningar inom barnutredarna. For att klara den 
okade arendehanteringen har Hoors kommun kopt in konsultstod fran konsulttoretaget 
Socionomtjanst. 
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3.2 Arendestatistik 

I tabellen nedan framgar arendestatistik avseende barn och unga for perioden 2014 tom 
november 2016. I statistiken ingar inte ensamkommande barn eller 
vardnadsoverflyttningar. 

Antal barn placerade i HVB/institution respektive familjehem enligt Sol eller lVU, 0-18 ar 

2014 2015 2016 jan-nov 

Familjehem HVB/lnstitution Familjehem HVB/lnstitution Familjehem HVB/I nstitution 

16 5 22 7 19 5 

Antal vuxna placerade i familjehem enligt Sol 0-18 ar1 

2014 2015 2016 jan-nov 

Familjehem Familjehem Familjehem 

1 3 2 

Av tabellen gar att utlasa att antalet barn placerade i saval familjehem som pa institution 
har varit i niva med tidigare ar, dock med en viss okning under 2015. Vid 
granskningstillfallet finns inga barn placerade pa SiS-institution2. 

Da Social sektor saknar ett heltackande systemstod uppger enhetschefen att det ar svart 
att fa fram fler detaljerade uppgifter utan manuell hantering, exempelvis uppdelning av 
barn placerade pa HVB respektive ovriga institutionsplaceringar. Nar det galler alla typer 
av placeringar, sa kan samma barn/ungdom vara aktuell for mer an en sorts placering 
under ett ar. Ett barn kan t ex forst vara placerad pa HVB och darefter i familjehem . Likasa 
kan placering i enlighet med Sol overga fran barn till vuxenplacering under aret. 

Vid granskningstillfallet ansvarar Hobrs kommun for 70 ensamkommande barn . Av dessa 
bor ett barn i familjehem och ett barn pa HVB-hem i annan kommun. bvriga ar placerade 
pa kommunens egna HVB-hem (Ungdomsboendet och Hoors EKB-boende). Tre barn ar 
placerade pa ungdomsboendet men vistas tillfalligt hos slaktingar dar utredning pagar 
kring eventuell familjehemsplacering . 

1 Barn som bor i familj ehem kan vara placerade i familj ehem efter 18-arsdagen om de viii, och som langst fram till det att 
de gar ut gymnasiet. 

2 Statens institutionsstyrelse. Avser boende/institutioner for barn som behaver extra sti:id och som har omhandertagits 
enligt LVU (Lagen om vard av unga). 
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3.3 Dokumenterade processer och rutiner 
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Social sektor har faststallt ett ledningssystem for kvalitet vilket ar certifierat enligt ISO 
900. Ledningssystemet avser all verksamhet inom socialnamndens ansvarsomrade. 
Namnden har varit delaktig i framtagandet av kvalitetsledningssystemet och i arbetet som 
ledde tram till ISO-certifieringen samt i efterfoljande revisioner. Som en del av 
ledningssystemet finns dokumenterade processer och rutiner som ror utredning och 
uppfoljning av placerade barn: 

~ Arendehanteringsprocess - (arendets uppkomst, utredning av behov, beslut och 
uppfoljning), galler arendehantering for all handlaggning av placerade barn inklusive 
ensamkommande barn. 

~ Processkartlaggning for handlaggning av ensamkommande asylsokande barn och barn 
med permanent uppehallstillstand. 

~ Processkartlaggning for familjehemsvard samt kontaktperson/familj inklusive rutiner for 
rekrytering och utredning, beslut om familjehemsvard samt genomforande/dokumentation 
kring familjehem. 

~ Riktlinjer, information och rutiner avseende familjehems- och institutionsvard Hoors 
kommun. Antaget av socialnamnden 2014-02-20. 

Dartill ar Socialstyrelsens riktlinjer enligt de intervjuade styrande i arbetet. 

3.4 Upphandling och krav pa externa utfOrare 

I kommunen finns tre HVB-hem. Tva drivs i kommunal regi och omfattar 24 platser (riktar 
sig till barn i aldern 16-18 ar) respektive 6 platser (riktar sig till barn 12-15 ar). Det externa 
boendet omfattar 24 platser och riktar sig till pojkar 14-18 ar, med mojlighet till tier platser. 
For det sistnamnda boendet har Hoors kommun genom Social sektor tecknat ett 
entreprenadavtal3 med Hoar Hotell och Konferens om HVB-hem for ensamkommande 
flyktingbarn (benamnt Hoors EKB). Kommunen ar huvudman och ytterst ansvarig for 
verksamheten och beslutar i alla fragor som ror myndighetsutovning. Detta innebar bland 
annat utredning, bedomning och beslut om att folja upp insatserna som ror barnen. I 
kommunen finns aven tva andra HVB-hem som bedrivs av externa aktorer dar 
ensamkommande barn fran andra kommuner har placerats. 

Hoors kommun har aven ett ramavtal avseende upphandlad vard i HVB samt i extern 
oppenvard vilket omfattar HVB-hem och familjehem i Skane, Kronoberg och Halland. 
Kommunforbundet Skane ar samordnare for upphandlingen och en forutsattning for att 
inga i ramavtalet ar att HVB-hemmen/konsultentstodda familjehem uppfyller stallda 
kvalitetskrav i forfragningsunderlaget. Enligt de intervjuade ska de HVB-hem som 
kommunen har ramavtal med prioriteras vid placering. Dock framgar att Hoors kommun 
vid nagra enstaka tillfallen nyttjat andra leverantorer som inte ingar i ramavtalet om 

3 Avtal mellan Hoors kommun/Social sektor och Hoor Hotell och Konferens avseende HVB-hem tor ensamkommande 
flyktingbarn, daterat 2015-11-11. Avtalsperioden avser 2015-11-16 tom 2017-12-31. 
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upphandlade HVB-hem inte kunnat mota stallda krav utifran barnets behov. Vici dessa 
situationer ska det enligt socialchefen tydligt motiveras i beslutet varfor inte upphandlade 
boenden enligt ramavtalet har nyttjats. Kommunen har inga entreprenadavtal avseende 
familjehem. 

Vaci galler avtalet med Hoors EKB framkommer att detta inte atfoljts av nagon 
upphandling. Enligt de intervjuade har namndens ambition varit att placera anvisade barn 
inom kommunen i syfte att starka samverkan och narheten med ansvariga 
socialsekreterare samt underlatta etableringen till barnens hemkommun. Da antalet 
anvisade barn till kommunen okade under hasten 2015 fanns behov av ytterligare ett HVB
hem, dock saknades enligt de intervjuade lampliga lokaler. Kommunen blev kontaktad av 
Frostavallens agare (som drev ett anlaggningsboende pa uppdrag av Migrationsverket) 
som informerade att de hade mojlighet att anordna ett HVB-hem for ensamkommande 
barn i en separat del av nuvarande lokaler. Enligt kommunens utredning4 framgar att 
Migrationsverket inte ansag att det var lampligt att ha ett asylboende och HVB-hem for 
ensamkommande asylsokande barn sa nara varandra. Kommunens bedomning under 
radande omstandigheter var dock att boendet var det basta alternativet. Enligt socialchef 
har namndens presidium kontinuerligt informerats om forutsattningarna och den dialog 
som skett med Frostavallens agare under avtalsutformningen. Enligt uppgift har forslag 
till avtal varit uppe i socialnamnden for beslut dar socialnamndens ordforande slutligen har 
undertecknat avtalet. Enligt uppgift har aven kommunstyrelsen varit informerad om 
avtalet. 

3.4.1 Stallda krav pa kvalitet 

I avtalet mellan bestallararen, Hoors kommun, och leverantoren, Hoors Hotel! och 
konferens, avseende drift av Hoors EKB-boende, har Hoors kommun angivit flera 
kvalitetskrav som grund for utforandet av tjansten. Bland annat berors foljande 
kvalitetsparametrar: 

~ Bestallaren har ratt att avbryta placeringen omedelbart pga allvarliga missforhallande vid 
boendet och om det finns pataglig risk att omsorgen inte kan genomforas eller att vistelsen 
kan vara for skada for ungdomen. 

~ Leverantoren ska innan verksamhetsstart redovisa att han kan tillhandahalla kvalificerad 
personal med den kompetens som kravs for att utfora uppdraget. 

~ Leverantoren ska omedelbart vida erforderliga atgarder mot personal som misstanks ha 
begatt brott eller i ovrigt upptratt oacceptabelt mot ungdomarna. 

~ Uppdagas brister i leverantorens utforande ska detta dokumenteras och en konkret, tidsatt 
handlingsplan for att atgarda bristerna ska upprattas. 

~ Om lnspektionen for vard och omsorg in led er utredning angaende verksamheten samt ger 
eventuell kritik ska leverantoren pa eget initiativ informera bestallaren. 

~ Leverantoren ska ha ett ledningssystem for kvalitet som i tillampliga delar 
overensstammer med bestallarens. 

4 Utredning av klagomal pa Hoors EKB-boende, SN 2016/566 
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~ Bestallarens vardegrund och mal for verksamheten ska vara val kanda och anvandas av 
leverant6ren och brytas ned i konkreta mal och handlingsplaner for verksamheten. 
Ansvaret aligger leverantoren. 

~ Leverantoren ska folja gallande lagstiftning samt bestallarens riktlinjer och rutiner for 
dokumentation. 

~ Leverantoren har skyldighet att rapportera missforhallande och patagliga risker enligt 
socialtjanstlagen och Lex Sarah. 

~ Leverantoren ska ha ett system for synpunkter och klagomal. Statistik avseende 
synpunkter och klagomal ska rapporteras till bestallaren 2 ganger per ar. 

I avtalet framgar att bestallaren under avtalstiden kontinuerligt kommer genomfora olika 
former av uppfoljningar och kontroller av verksamheten. Vidare framgar att leverantoren 
ska tillgodose allmanhetens ratt till insyn i hur verksamheten utfors samt ska tillhandahalla 
de uppgifter som efterfragas av kommunen eller aktuell myndighet. For namndens rutiner 
for tillsyn av externa utforare, se avsnitt 4.2 . 

4. Placering, uppfoljning och intern kontroll 

4.1 Rekrytering och utredning av familjehem 

Familjehemssekreteraren ansvarar for rekrytering och utredning av familjehem, vilken 
genomfors tillsammans med en annan socialsekreterare. Utgangspunkten ar enligt de 
intervjuade att i forsta hand rekrytera ur barnets egna natverk. Om det inte ar mojligt sker 
rekrytering dels genom familjer som sjalva hart av sig till kommunen genom en 
intresseanmalan, dels genom annonsering (i tidningar) eller genom etablerade kontakter 
med familjehem och kollegor i andra kommuner. Vid behov anvands konsulentstodda 
familjehem, exempelvis vid jourhemsplaceringar. 

Enligt familjehemssekreteraren utreds alla familjer enligt en utarbetad metod 
(foretradesvis Kalvestensmetoden) vilken foljer samma process som ovng 
barnavardsutredning, dock finns andra rubriker. Enligt rutinerna ska det av utredningen 
framga barnets forhallande och behov och det tilltankta familjehemmets forhallande, 
resurser och eventuella brister. En familjehemsutredning kan inte avslutas forran 
familjens forutsattningar och lamplighet har matchats med barnets/ungdomens behov 
och hur de kan tillgodoses. Vid utredningen deltar alltid familjehemssekreteraren och 
barnsekreteraren. 

I praktiken genomfors utredningen genom att familjehemssekreteraren inhamtar 
registerutdrag fran belastnings- och misstankeregister, socialtjanst, kronofogden samt 
forsakringskassan avseende bada foraldrarna samt i forekommande fall aven pa familjens 
egna (aldre) barn. Dartill ska den placerade kommunen radgbra med hemkommunen 
enligt socialtjanstens samrads- och informationsskyldighet, da hemkommunen kan ha 
information om familjen som ar av vikt for utredningen alternativt ha synpunkter pa 
lampligheten av att ett barn placeras i tilltankt familjehem . I nasta steg sker 
referenstagning da tva referenser per foralder ska anges och bedomas. Darefter 
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genomfor familjehemssekreteraren enskilda djupintervjuer med familjehemsforaldrarna 
samt eventuella hemmavarande barn samt genomfor hembesok. I det avslutande 
utredningssteget traffar barnsekreteraren och familjehemssekreterare familjen 
tillsammans for att beratta om barnet/ungdomen och dess behov. Darefter gor 
barnsekreteraren och familjehemssekreteraren en gemensam bedomning om 
familjehemmet ar lampligt for barnet/ungdomen. 

Socialnamndens arbetsutskott fattar slutligen beslut om godkannande av familjehemmet 
samt beslut om vard av barn i familjehem. Ett avtal upprattas mellan namnden och 
familjehemmet dar socialtjansten respektive familjehemmets ansvar och atagande ska 
framga inklusive ekonomiska forutsattningar, avtalstid, omfattning etc. Samtliga 
familjehemsutredningar registreras enligt uppgift i journalforingssystemet ProCapita samt 
att all dokumentation som ror familjehemmet forvaras i en separat akt som finns tillganglig 
inom Barn- och familjeenheten . 

De intervjuade uppger att de overlag lyckas rekrytera familjehem och att narhetsprincipen 
ska prioriteras. Enligt familjehemssekreteraren beror det i manga fall pa att socialtjansten 
har upparbetade kontakter med flera familjehem och att det finns ett etablerat natverk 
med motsvarande funktioner i andra kommuner. Om barnet har storre stodbehov kan det 
emellanat vara svarare att hitta ett lampligt familjehem. For dessa fall nyttjar kommunen 
vid behov konsulentstodda familjehem . Exempelvis koper Hoors kommun in sadana 
losningar fran vardbolaget VoB syd. 

Av verksamhetsberattelsen for familjehemsvarden 2015 framgar att merparten av 
familjehemmen (13 stycken) finns i Skane, varav 4 stycken finns i Hoors kommun. Under 
2015 och 2016 har Hoors kommun inte haft nagot barn placerat utanfor Skane. 

4.1.1 Stod och utbildning till familjehem 

Nar ett familjehem har blivit godkant ges informationsmaterial om deras rattigheter och 
skyldigheter. Alla nya familjehem erbjuds utbildning. For narvarande sker det genom en 
utbildningsdag (forelasning) pa Backagarden som utbildningsgruppen for familjehemsvard 
i Natverk Skane anordnar en dag pa varen och en dag pa hasten. Dartill har forsok gjorts 
under aret att anordna en utbildning enligt Socialstyrelsens utbildning "Ett hem att vaxa 
i" . Malsattningen ar att erbjuda utbildningen en gang per ar. Eftersom det varit fa 
intresserade har det enligt familjehemssekreteraren inte genomforts nagon utbildning 
under aret. Vici nagot tillfalle har utbildning kopts in fran annan kommun. Dartill ar 
familjehemssekreteran behjalplig med rad och stod och ar kontaktperson gentemot 
familjehemmet under placeringstiden. Vici behov har handledning kopts in externt till ett 
familjehem. 

Familjehemssekreteraren och barnsekreteraren ingar i ett natverk kring familjehemsvard 
med andra kommuner i Skane i syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter. Under lasaret 
2015/2016 har familjehemssekreteraren genomgatt en handledarutbildning med 
inriktning pa handledning av familjehem och kontaktfamiljer. 
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Nar en utredning visar att olika former av stod till familjen och barnet/ungdomen i sin 
hemmiljo inte ar tillrackliga kan beslut om placering fattas antingen enligt Sol eller lVU. 
lntervjuad personal uppger att grundinstallningen till institutionsvarden ar att den ska vara 
kortvarig for att avbryta det varsta av pagaende missbruk eller kriminalitet. Detta galler 
framforallt de barn som placeras utanfor hemkommunen. Familjehemsplaceringar ar som 
regel mer langvariga och kan utgoras av sa kallade uppvaxtplaceringar. 

De intervjuade betonar dock att insatser for att starka familjen alltid ges i forsta hand innan 
placering kan bli aktuellt. Social sektor arbetar sedan manga ar tillbaka enligt en metod 
kallat "familjeradslag"5. De kontakter som ar knuta till barnet och dess natverk kontaktas 
for ett gemensamt mote innan beslut om placering sker. Detta i syfte for att stamma av 
deras installning till planerad vard samt deras medverkan och stod under placeringen eller 
om andra placeringsalternativ kan vara aktuella inom natverket. Enligt de intervjuade har 
metoden varit verkningsfull och enligt budget 2016 ska insatser utvecklas for att fortsatta 
starka arbetet enligt modellen. For de foraldrar vars barn blivit placerade i HVB eller 
familjehem ar ambitionen att erbjuda dem stod i foraldrarollen genom en 
familjebehandlare i syfte att barnet pa sikt ska kunna flytta hem igen eller att foraldrarna 
ska ha en battre kontakt och umgange med sitt barn . 

Vad galler ensamkommande barn placeras de i forsta hand i nagon av kommunens egna 
HVB-hem. Om sarskilda behov foreligger kan andra externa boenden vara aktuella, 
exempelvis SiS, externa HVB-hem eller familjehem. 

Utgangspunkten for val av placeringsform och institution sker enligt uppgift med bakgrund 
av barnet/ungdomens behov och beteendeproblematik. Enligt namndens rutiner vid sker 
urval utifran det ramavtal som finns tecknat mellan kommunen och ett antal externa 
aktorer. Beslut om placering i HVB tas av namnden och kan ske saval enligt Sol som lVU. 
Vad galler de ensamkommande barnen sker det i regel enligt Sol. Vid placering i SiS
boende ansoker namnden om vard hos forvaltningsratten varefter SiS beslutar om var 
placering ska ske. SiS placeringar sker vanligtvis enligt lVU men kan aven forekomma 
enligt Sol. 

Enligt namndens rutiner for utredning och uppfoljning av insatser ska en vardplan och en 
genomforandeplan upprattas vid alla former av placering. I planerna ska bland annat 
framga vilka insatser som ingar, vilka mal som finns for insatserna samt nar och hur plan en 
ska foljas upp. Genomforandeplanen ska upprattas i den verksamhet som 
barnet/ungdomen ar placerad i (HVB/SiS) alternativt av barnsekreteraren (om barnet ar 
placerat i familjehem). Som ett led i att starka barnens halsa och skolgang, fyller 
familjehemmen kontinuerligt i ett halsokort dar barnets aktuella halsotillstand och maende 
dokumenteras. 

5 Familjeradslag iir ett siitt att involvera niitverket att besluta i viktiga fragor runt en individ och diir niitverkets losningar 
ska bidra till mer hiillbara losningar. 
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Vici varje familjehemsplacering tilldelas barnet enligt de intervjuade en barnsekreterare 
och familjehemmet en familjehemssekreterare. Dessa ansvarar for socialtjanstens 
kontakt med barnet respektive familjen. Enligt de intervjuade sker uppfoljningar lopande 
under aret och efter barnens och familjehemmens behov. Enligt namndens riktlinjer och 
Socialstyrelsens foreskrifter ska barnet och familjen besokas minst fyra ganger per ar. 

Uppfoljningen omfattar samma omraden oavsett om barnet ar placerat i familjehem eller 
pa institution. Dock deltar inte nagon familjehemssekreterare i arbetet for de barn som ar 
placerade pa HVB/SiS. Vici institutionsplaceringar sker tatare uppfoljningar och besok, dar 
besok i regel gars var sjatte-attonde vecka istallet for fyra ganger per ar som i familjehem. 
Vici akutplaceringar framgar av de intervjuade att det sker tatare besok for att forvissa sig 
om hur varden fortloper. Vici institutionsplacering ska aven personal fran den placerades 
skola delta i uppfoljningsarbetet. Samverkan med skolan anges av de intervjuade vara 
viktig. Dock uppger de intervjuade att det forekommer variationer i hur skolan deltar i 
uppfoljningsarbetet. 

De intervjuade uppger att det har forekommit fall da familjehemsvarden avbrutits 
eftersom familjen visat sig vara olamplig avseende att tillfredsstalla barnet/ungdomens 
behov. I dessa fall kan det vara barnet/ungdomen sjalv, familjehemmet eller socialtjansten 
som signalerat att varden inte varit tillfredstallande. 

I intervjuerna anges att tidsintervallen for uppfoljningen foljs i de fiesta fall men att det 
inom ramen for verksamheten kan ske prioriteringar vid resursbrist. Dock medges att 
besok ibland ersatts av telefonsamtal. I intervjuerna uppges vidare att uppfoljning sker 
mycket tatare i borjan av placeringar samt om det foreligger ett storre behov. Pa grund av 
okad arendemangd inom framforallt handlaggning av ensamkommande barn, framgar av 
intervjuerna att det varit vissa fordrojningar i hur ofta socialsekreteraren har traffat barnet. 

bvervaganden av placeringsbeslut sker enligt de intervjuade var sjatte manad. Namnden 
beslutar om varden ska fortsatta eller upphora. Hur overvagandet ska genomforas framgar 
av namndens riktlinjer. Vaci galler de ensamkommande barnen framgar av de intervjuade 
att de pa grund av volymokningen varit en utmaning att klara det lagstadgade uppdraget 
vad galler saval uppfoljning och overvagande av varden (var sjatte manad) samt att okat 
tryck pa barnavardsutredningar medfort att den lagstadgade utredningstiden pa fyra 
manader inte har kunnat fullfoljas i alla arenden. Som konsekvens har utredningstiden i 
vissa arenden fatt forlangas. Det har aven funnits en viss efterslapning i dokumentationen. 
Enligt verksamhetschefen for IFO har varden for de ensamkommande barnen overvagts 
minst en gang per ar. 

Sjukskrivningar hos barnutredarna har aven paverkat arendehandlaggningen. For att losa 
situationen har konsulter hy~ts in under en period. IFO har sedan forra aret rekryterat tre 
nya socialsekreterare for att mota behoven. 

For att inhamta barnens synpunkter pa varden, genomfor IFO arligen vardegrundsenkater. 
I dagslaget omfattas inte de ensamkommande barnen av enkaterna eftersom barnen pa 
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grund av spraksvarigheter har haft svart att forsta innehallet. bversyn pagar enligt 
verksamhetschefen for IFO for att aven tanga upp deras synpunkter. 

4.4 Regelbunden tillsyn 

Som en del av kvalitetsledningssystemet har Social sektor utarbetat system och rutiner 
for interna revisioner av namndens verksamheter. Syftet med uppfoljningen ar att 
inspektera och inhamta information kring hur verksamheten fungerar och for att fa ett 
underlag for bedomning av sakerhet och kvalitet i verksamheten samt om tecknade avtal 
foljs. Ett revisionsprogram finns upprattat som synliggor inom vilka omraden som ska 
foljas upp vid tillsynen . Enligt socialt ansvarig socionom (SAS) baseras omradena pa 
kraven i ISO-standarden och omfattar omraden sasom medarbetarnas forstaelse for 
organisationen och helheten i kvalitetsledningssystemet, ledarskap och atagande, 
planering och upprattande av handlingsplaner, systematiskt arbetsmiljoarbete, 
dokumentation, verksamhetens foljsamhet till lagstiftning, mal och riktlinjer samt 
utvardering av maluppfyllelse och kvalitet. 

En tillsynsplan med tillhorande tidplan avseende perioden 2016-2018 har tagits tram av 
Social sektor som synliggor vilken uppfoljning/intern kontroll som ska genomforas av 
Social sektors verksamheter (avser bade tillsyn av boenden i egen samt extern regi) 6. 

Enligt de intervjuade utgar den interna revisionen fran gallande lagstiftning och kraven i 
ISO 9001 :2008. Av planen framgar vilken verksamhet som ska foljas upp, vem som ar 
ansvarig for tillsynen, tidplan samt forteckning over tidigare genomforda uppfoljningar. 
Vad galler kommunens HVB-hem ar kvalitetscontroller samt SAS ansvarig for 
genomforandet av uppfoljningen. 

Av tillsynsplanen gar att utlasa att kommunens HVB-hem (ungdomsboendet) samt det 
externa boendet (H66rs EKB) har foljts upp i april 2016. Tidplanen for nasta uppfoljning av 
det egna HVB-hemmet ar varen 2018 samt att H66rs EKB ska foljas upp varen 2017. Vad 
galler kommunens andra HVB-hem som riktar sig till de yngre barnen har ingen tillsyn 
gjorts vid granskningstillfallet och boendet aterfinns inte i den tillsynsplan som granskarna 
tagit del av (daterad 2016-05-10). Enligt uppgift fran SAS ingar HVB-hemmet i den 
tillsynsplan som tagits tram, men da boendet 6ppnades under sommaren 2016 ska en 
forsta uppfoljning ske under varen. 

Enligt socialchefen och SAS delges namnden kontinuerligt information kring de tillsyner 
som planeras och genomforts samt att muntlig avrapportering sker pa namndens 
sammantraden om storre avvikelser noteras i Social sektors verksamheter. 

4.4.1 GenomfOrd tillsyn 2016 

Under 2016 har kommunens ungdomsboende samt H66rs EKB varit foremal for tillsyn . 
Samtliga arenden har varit uppe i socialnamnden for beslut. 

6 Tidplan over uppfoljning 2016-2018, upprattad 2016-05-1 O. 
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En uppfoljning av Haars ungdomsboende har genomforts 2016-04-20. Vid uppfoljningen 
deltog forutom SAS och kvalitetscontroller aven boendets enhetschef och stallforetradare 
samt gruppledare och tva personal. Av protokollet gar att utlasa att foljande punkter har 
gatts igenom: 

> Upptoljning av avvikelser, synpunkter och Lex Sarah 

> Kunskap om kvalitetsledningssystemet 

> Matsituationen 

> lnhamtande av utdrag ur belastnings- och misstankeregistret 

> Brandskydd och sakerhet 

> Dokumentation 

> lntervjuer med enhetschef och personal 

Tillharande varje rubrik framgar identifierade iakttagelser. Den sammanfattande 
bedamningen ar att verksamheten haller den kvalitet som kravs. Dock papekas under 
rubriken dokumentation att det saknas dokumenterade genomforandeplaner i ProCapita 
for tre ungdomar och att arbete kvarstar for att starka dokumentationsarbetet. Detta ar 
aven nagot som intervjuade socialsekreterare anger behaver forbattras. 

H66rs EKB-boende 

En uppfoljning har genomforts av Haars EKB-boende 2016-02-29 samt vid ett uppfoljande 
besak 2016-03-30. Vid uppfoljningen deltog socialchef, SAS och kvalitetscontroller samt 
boendets forestandare med personal. Av protokollet gar att utlasa att foljande punkter har 
gatts igenom: 

> Matsituationen 

> Polisregisterutdrag 

> Brandskydd och sakerhet 

> Dokumentation inklusive genomtorandeplaner 

> Lex Sarah och synpunkter 

> Ledningssystem tor kvalitet 

Tillharande varje rubrik framgar identifierade iakttagelser. Av rapporten gar att utlasa att 
det vid granskningstillfallet fanns nagra ungdomar som saknade genomforandeplan men 
att arbete pagar for att hinna ifatt med dokumentationen. Vidare framkom att boendet 
arbetar med att utveckla ett ledningssystem for kvalitet. Enligt avtalet ska Social sektors 
vardegrund och mal vara kanda av boendet. Av tillsynen gar att utlasa att boendet och 
dess personal inte kanner till dessa. 

Kommunens bedamning ar att boendets systematiska kvalitetsarbete har asidosatts for 
att mata den kraftiga akning av barn som boendet tog emot under hasten 2015 med fokus 
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pa att tillgodose den basala omvardnaden. Vidare framkommer att huvudmannens 
ambition ar att mal, arbetssatt och rutiner ska vara sa lika som mojligt for de boende som 
huvudmannen ansvarar for. For att starka arbetet har regelbundna traffar genomforts. 
Enligt uppgift har handlingsplaner upprattats och foljts upp. For att starka boendets 
kvalitetsarbete ska de fa stod av kvalitetscontrollern. Sammantaget bedomer Social sektor 
att verksamheten haller den kvalitet som kravs. 

Sedan tillsynen genomforts har ytterligare en uppfoljning genomforts av Social sektor 
efter att H66rs kommun tagit emot klagomal under juli manad fran saval personal som 
ungdomar som bor pa H66rs EKB7

. Utredningen ar daterad 2016-09-27 och ger en utforlig 
beskrivning av de iakttagelser som inhamtats och verifierats utifran inkomna klagomal. 
Enligt rapporten inleddes utredningen samma dag som klagomalen togs emot (2016-07-
14). SAS har genomfort samtal med respektive ungdom och dess gode man. Dartill har 
intervjuer genomforts med boendets verksamhetschef och bitradande verksamhetschef 
samt 6vrig personal samt att tillhorande dokumentation i arendet har granskats. 

Sammantaget framgar av utredningen att det finns missforstand kring vilka rattigheter och 
skyldigheter som ungdomarna har, att det finns motsattningar mellan olika grupper samt 
att utmanande beteende tillats eskalera, vilket behovs atgardas. Vidare framkommer att 
de gode mannen har ett ansvar att vagleda ungdomarna, vilka i sin tur behaver stod i sin 
roll av 6verformyndaren. Kritik riktas aven till hur rekrytering, handledning och utbildning 
sker av personal pa boendet, dar utredningen visar att det kravs forbattringsatgarder. I 
bedomningen framgar att personalgruppen behaver en tydlig vardegrund och ett 
gemensamt satt att bemota ungdomarna med respekt och tydliga krav. Det avilar 
verksamhetscheferna att ti Ilse att detta ansvar fungerar. 

Med anledning av de klagomal som inkommit har Social sektor uppmanat 
verksamhetsutovaren att inkomma med en atgardsplan kring hur de anmarkningar som 
riktats mot verksamheten ska forbattras . En atgardsplan har upprattats av boendet och 
daterats 2016-10-02. Enligt socialnamndens beslut ska verksamhetsutovaren inkomma 
med en uppfoljning av atgarderna i planen senast 2017-01-15 dar redovisning ska ske pa 
namndens nastfoljande sammantrade. 

Enligt de intervjuade finns det en nara kontakt med utforaren for att sakerstalla samsyn i 
genomforande och kvalitet. De intervjuade bedomer aven att leverantoren varit mottaglig 
for stod fran kommunens sida for att starka kvalitetsarbetet. Det finns aven regelbunden 
kontakt mellan verksamhetschef pa H66rs EKB och kommunens egna ungdomsboende i 
syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter samt att skapa samsyn i arbetssatt, mal och 
vardegrundsfragor. Dock saknas formaliserade forum dar aven socialsekreterarna deltar. 

7 SN 2016/566 § 172 Utredning av klagomal pa Hoors EKB-boende 
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Arligen genomfor Barn- och familjeenheten en utvardering av den familjehemsvard som 
bedrivits under aret. Den senaste ar fran 2015. I rapporten gars en sammanstallning av 
den enkat som besvarats av familjehemssekreteraren och barnsekreteraren avseende 
fragor kring de placerade barnens maende och livsvillkor. Fragor som behandlas ar bland 
annat om familjeradslag genomforts i samband med placering, barnets ha Isa och skolgang 
och behov av stad, tillgang till fritidsaktiviteter och sociala natverk/kontakter, om det finns 
en upprattad genomforandeplan samt hur ofta barnet traffar sina biologiska foraldrar och 
andra kontakter i dess natverk. Av utredningen framgar ingen sammanfattande 
bedamning eller forslag pa atgarder utifran de iakttagelser som noterats. 

6vriga externa boende/familjehem 

Saval HVB som SiS-institutioner star under tillsyn av lnspektionen for vard och omsorg 
(IVO) och ska ha tillstand att bedriva verksamheten (privata HVB vardgivare). Kommunen 
gar darfor enligt uppgift inga egna kvalitetsbedamningar eller uppfoljningar av de avriga 
externa institutioner/konsultentstadda familjehem som anvands vid placering. Boendenas 
kvalitet foljs enligt de intervjuade upp utifran de krav som Kommunforbundet 
Skane/kommunen stallt vid upphandling. 

4.5 Intern kontroll 

Socialnamnden har i sin interna kontrollplan for 2016 antagit foljande kontrollmal som har 
baring pa utredning och uppfoljning av barn och unga: 

~ Dokumentation - journalanteckningar avseende medborgare ska kontrolleras. Risken 
bedoms som 3 pa en fyrgradig skala . 

~ Avtal externa placeringar - jamfora verkstallda beslut om externa placeringar med avtal om 
externa placeringar. Risken bedoms som 2 pa en fyrgradig skala. 

Resultatet av uppfoljningen som redovisats for socialnamnden 2016-11-22, visar att 
kontrollmalet dokumentation kontrollerats genom stickprov i verksamheterna 
Skogslangtan, Personlig assistans och Hemtjanst. Saledes ingar inte nagra av Barn och 
Familjs verksamheter i stickprovet. 

Vad galler avtal for externa placeringar framgar att kontroll har gjorts av samtliga personer 
som ar placerade pa privata HVB-hem, sarskilt boende eller korttidsboende inom IFO, OF 
och AO. for samtliga personer har kontrollerats om det finns ett aktuellt avtal med 
vardgivaren. Av uppfoljningen gar att utlasa att samtliga avtal avseende IFO:s del ar 
aktuella och gallande. Avtalen sparas i verksamhetssystemet ProCapita. Som forslag pa 
atgarder framgar att samtliga avtal som Social sektor sluter med externa vardgivare 
oavsett verksamhet, bar vara samlade i diariesystemet W303. 
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Har namnden andamalsenliga riktlinjer for placering av barn/ungdomar? 

Namnden har som en del av sitt ledningssystem for kvalitet tagit fram dokumenterade 
processer och rutiner for arendehantering, utredning och uppfoljning av placerade barn 
och unga vilket inkluderar handlaggning av ensamkommande barn, samt riktlinjer och 
rutiner for familjehems- och institutionsvard. Var bedomning ar att riktlinjerna ar 
andamalsenliga och styrande i namndens handlaggning av placerade barn. Vi noterar aven 
att riktlinjerna for familjehemsvarden sedan foregaende granskning utokats for att aven 
omfatta placerade barn pa institution, vilket vi bedomer som positivt. 

I vi/ken utstrackning har upphandling av fami!jehem och HVB skett? 

Hoors kommun har tecknat ett entreprenadavtal med Hoar Hotel! och Konferens 
avseende HVB-hem for ensamkommande flyktingbarn vilket omfattar 24 platser. Dartill 
har kommunen genom Kommunforbundet Skane tecknat ett ramavtal avseende 
upphandlad vard for HVB-hem och extern oppenvard, vilket ar styrande vid placering av 
barn pa institution och familjehemsvard utanfor kommunen. 

Vi kan konstatera att socialnamnden inte genomfort nagon upphandling som grund for 
avtalet med Hoor Hotel! och Konferens. Av granskningen framgar att namnden under 
radande omstandigheter bedomde boendet som det basta alternativet for att tillse att de 
ensamkommande barn som anvisats till kommunen placerades i deras hemkommun. 
Enligt var bedomning bar socialnamnden sakerstalla att upphandling alltid gors vid kop av 
tjanster inom namndens verksamhetsomrade. 

Vi!ka rutiner finns for att sakerstalla til!gangen av familjehem? 

Det finns en utsedd familjehemssekreterare inom socialnamnden som ansvarar for 
rekrytering och utredning av familjehem . I de riktlinjer som antagits av socialnamnden 
avseende familjehems- och institutionsvard framgar vilka rutiner som ska atfoljas vid 
rekrytering . Av granskningen framgar att rekrytering sker lopande. Utgangspunkten ar att 
rekrytera ur barnets natverk om sa ar lampligt, vilket understods av utarbetade rutiner 
enligt metoden for "familjeradslag". Dartill sker annonsering samt att familjer sjalva 
an maier sitt intresse av att vara familjehem. En stor del av rekryteringen sker aven genom 
de kontakter som familjehemssekreteraren etablerat, dels genom redan kontrakterade 
familjehem samt genom det natverk som familjehemssekreteraren deltar i med ovriga 
kommuner i Skane. 

Utifran de intervjuer vi genomfort har vi inte tatt nagon indikation pa att tillgangen pa 
familjehem inte kan tillforsakras utifran de rutiner som finns. Dock kan det pa grund av 
sarskilda behov hos barnet vara aktuellt med konsulentstodda familjehem som avropas 
via det ramavtal som kommunen tecknat. Ur ett forebyggande perspektiv bedomer vi det 
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som viktigt att socialnamnden lopande gor oversyn for att tillse att tillgangen pa 
familjehem kan garanteras da behov uppstar. Vi bedomer aven likt foregaende granskning 
att innehallet och frekvensen av den utbildning som erbjuds familjehemmen bor 
formaliseras i riktlinjerna. 

Finns processer, rutiner och direktiv tor hur godkannande och uppto/jning ska ske av 
externa privata utf6rare gallande barn och ungdomar placerade i familjehem och HVB? 

Godkannande och krav pa uppfoljning av externa utforare av HVB-hem och oppenvard 
foljer de krav som Kommunforbundet Skane stallt i forfragningsunderlaget i samband med 
kommunens upphandling av ramavtal. Kommunforbundet Skane har aven tagit fram 
riktlinjer med utgangspunkt fran genomford upphandling som enligt socialnamndens egna 
riktlinjer for institutionsvard ska beaktas vid godkannande och placering enligt ramavtalet. 

I namndens riktlinjer saknas rutiner for hur godkannande av ovriga externa utforare ska 
ske. Vici granskning av avtalet mellan H66rs kommun och H66r Hotell och Konferens, kan 
vi konstatera att det finns tydliga kriterier for hur verksamheten ska foljas upp samt att 
H66rs kommun som huvudman har ratt till insyn i verksamheten samt har ratt att ta del 
av uppgifter och handlingar som beror boendet. I namndens rutiner for interna revisioner 
(revisionsprogram) framgar tydligt vilka omraden som ska granskas. Rutinerna omfattar 
tillsyn av saval egna boenden som externa. 

Var bedomning ar att namnden i sina riktlinjer bor komplettera med rutiner for hur 
godkannande av externa utforare ska ske, samt att det bor framga vilka kvalitetskrav som 
stalls for att leverantoren ska uppfylla kraven som vardgivare. 

Finns tyd!iga krav pa kvalitet och ma! avseende insatser tor barn och ungdomar placerade 
i familjehem och HVB som formulerats i avtal, riktlinjer el/er motsvarande me/Ian H66rs 
kommun och externa privata utf6rare - som !agstiftning, riktlinjer och po/icys kraver 
avseende insatser tor barn och ungdomar? Vad ger kommunen for information till externa 
privata utf6rare kring kraven pa kvalitet i verksamheten och kommunens uppf6ljning av 
denna? 

Vici granskningstillfallet har socialnamnden enbart tecknat avtal med en extern utforare 
(forutom det ramavtal som Kommunforbundet Skane samordnat kring upphandlad vard i 
HVB och i extern oppenvard). I entreprenadavtalet framgar tydligt vilka kvalitetskrav H66rs 
kommun staller pa vardgivaren samt att det i avtalet framgar att kommunen under 
avtalstiden kontinuerligt kommer att genomfora olika former av uppfoljningar och 
kontroller av verksamheten. Dartill har kommunen under aret initierat samverkan mellan 
H66rs EKB och kommunens egna ungdomsboende i syfte att framja erfarenhetsutbyte 
och kunskapsoverforing kring kommunens mal, vardegrund och arbetssatt. Kommunen 
har aven erbjudit boendet stod i att utveckla deras kvalitetsarbete med hjalp av namndens 
kvalitetscontroller. 

Var bedomning ar att namnden tydligt kommunicerat huvudmannens kvalitetskrav pa 
verksamheten och krav pa uppfoljning, vilket aven understods av de tva 
uppfoljningar/utredningar som socialnamnden genomfort under 2016. Dartill har 
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socialnamnden stallt krav pa boendet att redovisa en atgardsplan med anledning av de 
klagomal som inkommit pa verksamheten . 

Finns det ti!!synsp!aner el/er motsvarande som bygger pa kraven verksamhetens 
godkannande? 

Social sektor har tagit tram rutiner tor interna revisioner och en tillsynsplan med tidplan 
tor uppfoljning/intern kontroll av Social sektors verksamheter. Tillsynsplanen omfattar 
Social sektors samtliga verksamhetsomraden och uttorare i saval intern som extern regi 
(undantag ar kommunens HVB-hem for de yngre barnen som inte finns med i erhallen 
plan) . Av rutinerna framgar vilka overgripande omraden som ska ligga till grund tor 
revisionen. Vici granskning av genomforda uppfoljningar av kommunens HVB-hem 
synliggors att upptoljningen harmoniserar med de omraden som framgar i 
revisionsprogrammet men att kontroll aven gjorts utifran det avtal som tecknats mellan 
kommunen och den externa uttoraren. Omraden som toljts upp ar exempelvis 
dokumentation, ledningssystem for kvalitet, klagomal och synpunktshantering. 

Genomf6rs det en systematisk uppf6ljning och kontro// utifran dessa ti!!synsp!aner (el/er 
motsvarande) av att externa privata utf6rare motsvarar stal/da krav? 

Vi kan konstatera att uppfoljningar gars lopande av saval Social sektors egna verksamheter 
som externa utforare av HVB-hem. Tillsynen toljer den tillsynsplan som Social sektor tagit 
fram. Vaci galler ungdomsboendet har en tillsyn gjorts vartannat ar varav H66rs EKB har 
toljts upp tva ganger under 2016. Ambitionen ar att en tillsyn ska goras arligen . Vi ser det 
som en brist att kommunens andra HVB-hem som riktar sig till de yngre barnen inte har 
toljts upp under aret eller finns med i den tillsynsplan som tagits fram. Vi ser det som 
viktigt att samtliga HVB-hem som namnden ar huvudman tor toljs upp lopande. Namnden 
bor med utgangspunkt fran tecknat avtal aven sakerstalla att externa uttorare lever upp 
till de kvalitetskrav som uttalats och att atgarder vidtas tor att starka arbetet. 

For att utveckla namndens styrning och uppfoljning av familjehems- och 
institutionsvarden ser vi det som angelaget att namndens kvalitetsupptoljning resulterar i 
en samlad bedomning huruvida kommunen och externa utforare lever upp till kraven om 
en godtagbar kvalitet och sakerhet i verksamheten samt innehaller torslag pa atgarder tor 
att starka arbetet. I dagslaget tenderar sammanfattningen att hamna pa en overgripande 
niva dar det saknas tydliga mal for det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Hur sker aterrapportering till socia!namnden? Vi/ken information far namnden tor att kunna 
godkanna externa p/aceringar? 

Namnden delges lopande information kring placerade barn och unga, dels genom de 
individarenden som socialnamndens arbetsutskott fattar beslut om vid overvagande av 
varden, dels att namnden tar information om de tillsyner som gars. Vaci galler det avtal 
som tecknats med H66r Hotell och Konferens ar var bedomning att namnden fatt 
erforderlig information under avtalsutformningen och varit insatt i avtalets utformning och 
torutsattningar. Dartill informeras namnden lopande om storre avvikelser noteras i Social 
sektors verksamheter. 
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5.2 Rekommendationer 

Utifran granskningen rekommenderar vi socialnamnden att: 

• Tydliggora med vilken frekvens och i vilken form utbildning ska erbjudas 
familjehem . 

• Utveckla rutiner for hur godkannande av externa utforare ska ske och vilka 
kvalitetskrav som stalls . 

• Tillse att avtal som tecknats med externa utforare atfoljs av upphandling. 

• Utifran genomford uppfoljning under aret, sakerstalla att externa leverantorer 
lever upp till de kvalitetskrav som uttalats i avtalen och att atgarder vidtas for att 
starka arbetet. Det galler exempelvis kraven pa ledningssystem for kvalitet, 
dokumentation, rapportering av synpunkter och klagomal tva ganger per ar samt 
leverantorens kannedom om Social sektors vardegrund och mal. 

• Tillse att en tillsyn av kommunens HVB-hem for yngre barn genomfors. 

• Sakerstalla att varden for barn och unga som ar placerade av socialnamnden 
overvags minst en gang var sjatte manad. 

• Utveckla nuvarande utvardering av familjehems- och institutionsvarden med en 
sammanfattande bedomning som inkluderar forslag pa forbattringsatgarder for 
att starka kvaliteten. 

Malmo 2017-01-25 

Ida Brorsson 

Certifierad kommuna/ yrkesrevisor 
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Socialt barnavardsarbete kan vara allt fran allmant forebyggande och frivilliga insatser till 
skyddsatgarder. En placering av barn/unga kan ske frivilligt eller genom tvang. Styrningen 
av socialtjanstens insatser sker huvudsakligen genom Socialtjanstlagen (Sol) , Lag med 
sarskilda bestammelser om vard av unga (LVU) samt genom uttalade mal/riktlinjer fran 
fullmaktige och namnder. 

Socialtjanstlagen (Sol, 2001 :453) 

Sol markerar att socialnamnden ar samhallets yttersta skyddsnat och namnden har alagts 
ett sarskilt ansvar for barns uppvaxtvillkor och skydd/st6d. Namnden ar skyldig att utreda 
enskilda barns behov och arbeta saval forebyggande som med avhjalpande insatser. Nar 
socialtjansten tar kannedom om att ett barn/ungdom behaver hjalp och st6d ska 
socialnamnden utan dr6jsmal inleda en utredning. 

Betraffande ansvaret for placerade barn och ungdomar har socialnamnden enligt Sol 
bland annat skyld ighet att: 

• Sakerstalla att varden ar god och att den framjar den enskildes samh6righet med 
anhoriga och narstaende. 

• Utreda forutsattningarna hos de hem som skall ta hand om barn/unga. 

• Medverka till att barnet/den unge far god vard och fostran i gynnsamma 
uppvaxtforhallanden . Namnden skall ocksa verka for att barn/unga tar lamplig 
utbildning samt att den som vardar sadana barn/unga tar rad, st6d och annan hjalp 
som de behaver. 

• Minst en gang var sjatte manad 6vervaga om varden ska fortsatta . 

Enligt Sol ska en vardplan upprattas nar ett barn vardas i ett annat hem an det egna (HVB, 
st6dboende eller familjehem) . Planen ska beskriva mal med varden, behov hos barnet, 
insatser som beh6vs, hur umgange med narstaende ska ske samt barnets och 
foraldrarnas syn pa varden . Planen ska aven ange eventuella insatser fran andra 
huvudman. En genomforandeplan ska aven upprattas sa snart som m6jligt vid placering 
och ska beskriva mal med insatserna, hur varden ska genomforas, hur kontakterna med 
socialtjanstens handlaggare och narstaende ska ordnas och hur barn och foraldrar utovat 
inflytande over planeringen. Genomforandeplanen bar enl igt Socialstyrelsen revideras vid 
behov. Dessa bada planer ligger till grund for uppfoljning av varden. Uppfoljningen ska 
omfatta halsa, utveckling, socialt beteende, skolgang och relationer till narstaende. 

Lagen med sarskilda bestammelser om vard av unga (LVU, 1990:52) 

Den som ar under 18 ar kan beredas vard med tvang enligt LVU . LVU kan bli aktuellt om 
det finns brister i omsorgen eller andra omstandigheter som patagligt riskerar att skada 
barnet/den unges halsa och utveckling. Vard kan ocksa ges om den unge allvarligt utsatter 
sin halsa och utveckling for risker genom missbruk, kriminalitet eller annat socialt 
nedbrytande beteende. I det senare fallet kan aven unga som fyllt 18 ar men inte 20 ar 
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beredas vard med stod av LVU. Beslut om vard enligt LVU meddelas av forvaltningsratten 
efter ansbkan fran socialnamnd. Enligt LVU ska socialnamnden bvervaga fortsatt placering 
var sjatte manad. 

Kommunala mal och riktlinjer 

Kommunfullmaktige har utifran Hbbrs kommuns v1s1on 2015 beslutat om fyra 
kommunbvergripande mal for mandatperioden . Utifran de bvergripande malen har 
namnderna konkretiserat namndsmal med tillhbrande indikatorer for uppfoljning. Det finns 
inget specifikt mal beslutat av kommunfullmaktige eller socialnamnden avseende 
kommunens arbete med placerade barn och unga. Dock finns mal som har baring pa 
arbetet, se nedan. 

Kommunovergripande Namndsmal Uppfoljning 
mal 
God livsmiljo och Medborgarnas mojligheter till lndividens formaga, delaktighet och 
boende for alla delaktighet ska oka. sjalvbestammande ska framga av 

genomforandeplanen. Minst 70 %. 
Andelen medborgare som far ett gott Nojdheten gallande bemotande pa de 
bemotande av kommunen ska oka. olika brukarenkaterna/ 

vardegrundsenkaterna ska bibehallas 
Tillgangliga och eller oka jamfort med foregaende ar. 
professionella Medborgarnas uppfattning om Nojdheten gallande inflytande pa de 

inflytande i kommunen ska oka. olika brukarenkaterna/ 
vardegrundsenkaterna ska bibehallas 
eller oka jamfort med foregaende ar. 

Socialnamndens reg!emente 

Socialnamnden ska enligt reglementet8 ansvara for foljande omraden som har baring pa 
granskningsomradet: 

• Mottagande av asylsbkande 
• lntegrering av flyktingar 
• Hem for vard och boende for ensamkommande barn och ungdomar 

asylprocessen och med permanent uppehallstillstand. 

8 Senast reviderat av kommunfullmiiktige 2016-01 -27 
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SOCIAL SEKTOR
Staben

Granskning av placeringar av barn och unga i 
Höörs kommun

Yttrande

Revisorerna i Höörs kommun har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 
placeringar av barn och unga i Höörs kommun med syfte att bedöma om insatserna för 
barn och ungdomar i familjehem och hem för vård eller boende är ändamålsenliga samt 
om det finns ändamålsenlig kvalitetsuppföljning. 

Av rapporten framgår ett antal rekommendationer till socialnämnden.  
Socialnämnden rekommenderas

 att tydliggöra med vilken frekvens och i vilken form utbildning ska erbjudas 
familjehem. 

Av riktlinjer för familjehemsvård framgår följande: ” Introduktions- och fortbildning ska 
erbjudas familjehemmen och om möjligt bör familjehemmet erbjudas introduktionsutbildning 
innan placering genomförs. Socialnämnden har skyldighet att aktivt stimulera familjehemmen 
att delta och ersätta de kostnader som kan uppstå. Familjehemsekreteraren svarar för 
planering och genomförande av familjehemsutbildning. Socialnämndens krav på 
familjehemmets deltagande i förekommande utbildning regleras lämpligen i avtalet.”
Befintliga riktlinjer kommer att revideras så att det tydligt framgår med vilken frekvens och 
vad som erbjuds familjehemmen, nätverkshem såväl som familjehem utan tidigare 
anknytning till barnet. Att aktuellt familjehems behov har betydelse för omfattning och val av 
utbildning ska också klart framgå av riktlinjerna.  

 att utveckla rutiner för hur godkännande av externa utförare ska ske och vilka 
kvalitetskrav som ställs.

Socialnämnden instämmer i att det finns ett behov av en gemensam upphandlingsprocess i 
kvalitetsledningssystemet, i vilken det tydligt framgår vilka kvalitetskrav som ställs inom 
respektive verksamhetsområde. En sådan process kommer att utformas.

 att tillse att avtal som tecknats med externa utförare åtföljs av upphandling.

Av upphandlingsprocessen ska klart framgå gällande regler för upphandling. Det är dock 
viktigt att poängtera att när avtal med Höörs hotell och konferens skrevs saknades inte 
kunskap om reglerna för upphandling. Att frångå dessa regler var ett medvetet val, föranlett 
av den extraordinära situation som förelåg under hösten 2015 och inget som skulle skett 
under normala omständigheter.
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 att utifrån genomförd uppföljning under året säkerställa att externa 
leverantörer lever upp till de kvalitetskrav som uttalats i avtalen och att 
åtgärder vidtas för att stärka arbetet. 

Även rutiner för uppföljning av ingångna avtal ska framgå av upphandlingsprocessen och 
läggas in i densamma. I dagsläget görs både en intern revision, det vill säga en uppföljning i 
enlighet med kraven i ISO 9001, på samma sätt som av egna verksamheter och en 
avtalsuppföljning. 

 att tillse att en tillsyn av kommunens hem för vård eller boende för yngre barn 
genomförs.

En intern revision av kommunens HVB kommer att ske under våren 2017. Regelbundna 
interna revisioner kommer även fortsättningsvis att göras på samma sätt som av sektorns 
övriga verksamheter.

 att säkerställa att vården för barn och unga som är placerade av 
socialnämnden övervägs minst en gång var sjätte månad.

Erforderliga rutiner och riktlinjer finns när det gäller överväganden och dessa följs under 
normala omständigheter. Emellertid kräver extraordinära situationer, som den som rådde 
under hösten 2015 och haft påverkan på arbetet under hela 2016, en mycket hård och tydlig 
prioritering av arbetsuppgifter. Det är ett medvetet val att frångå rutiner och riktlinjer, förvisso 
även lagkrav, för att i stort klara arbetsbördan. Socialnämndens bedömning är att kunskapen 
om situationen för de placerade barnen trots detta varit och är god.   

 att utveckla nuvarande utvärdering av familjehems- och institutionsvården 
med en sammanfattande bedömning som inkluderar förslag på 
förbättringsåtgärder för att stärka kvaliteten.

Rekommendationen ligger i linje med de krav som ställs på ledningssystemet för kvalitet i 
samband med att den externa revision från 2017 kommer att ske i enlighet med 
systemkraven i ISO 9001:2015 istället för 2008. En av skillnaderna är att större fokus läggs 
på uppföljning, analys och förbättringsåtgärder. Ett arbete pågår i sektorn med att anpassa 
kvalitetsledningssystemet efter dessa krav. 

 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inte fått några rekommendationer i granskningsrapporten. Dock 
noterar kommunstyrelsen att socialnämnden föreslås lägga in avtal med externa 
vårdgivare i diariesystemet w3d3 som kommunstyrelsen har övergripande ansvar för. 
Kommunstyrelsen kommer därför ge kommunledningskansliet i uppdrag att följa upp så 
att registratorerna har rätt stöd för att kunna genomgöra registreringen. Vidare 
uppmärksammas att de gode männen har en roll och ett ansvar när det gäller 
ensamkommande barns missförstånd kring rättigheter och skyldigheter vilket varit en del 
av orsaken till inkomna klagomål på ett HVB i juli 2016. Kommunstyrelsen har därför följt 
upp överförmyndarens arbete och kan konstatera att överförmyndaren har löpande 
kontakt och ger stöd till de gode männen i dessa frågor. 
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Rapport placeringar av barn och unga i Höörs 
kommun - granskning av KPMG

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kanslichefens och socialt ansvarig ekonoms yttrande som sitt eget och 
översänder det till revisionen såsom svar på Missiv 2017-01-25 och rapporten ”granskning av 
placeringar av barn och unga i Höörs kommun”.

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Höörs kommun har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 
placeringar av barn och unga i Höörs kommun med syfte att bedöma om insatserna för 
barn och ungdomar i familjehem och hem för vård eller boende är ändamålsenliga samt 
om det finns ändamålsenlig kvalitetsuppföljning. 

Av rapporten framgår ett antal rekommendationer till socialnämnden och revisionen har 
översänt rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast den 20 mars 2017. 
Kommunstyrelsen har fått anstånd med att lämna yttrande till efter sammanträdet i april.

Kanslichefen och socialt ansvarig socionom på social sektor har skrivit ett förslag på 
yttrande till revisionen.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.skog@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/116

§ 97 Rapport placeringar av barn och unga i 
Höörs kommun - granskning av KPMG

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kommunstyrelsen antar kanslichefens och socialt ansvarig socionoms yttrande som sitt 
eget och översänder det till revisionen såsom svar på Missiv 2017-01-25 och rapporten 
”Granskning av placeringar av barn och unga i Höörs kommun”.

 

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Höörs kommun har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 
placeringar av barn och unga i Höörs kommun med syfte att bedöma om insatserna för 
barn och ungdomar i familjehem och hem för vård eller boende är ändamålsenliga samt 
om det finns ändamålsenlig kvalitetsuppföljning.

Av rapporten framgår ett antal rekommendationer till socialnämnden och revisionen har 
översänt rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast den 20 mars 2017. 
Kommunstyrelsen har fått anstånd med att lämna yttrande till efter sammanträdet i april.

 

Kanslichefen och socialt ansvarig socionom på social sektor har skrivit ett förslag på 
yttrande till revisionen.

 

Beslutsunderlag
1. Missiv granskning av placeringar av barn och unga.pdf
2. SLUTLIG rapport placeringar av barn och unga i Höörs kommun.pdf
3. Yttrande över granskning av placeringar av barn och unga.docx
4. Tjänsteskrivelse.docx
_____
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-02-27 KSF 2017/23 1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Kommunkansliet

Ärendebalansförteckning avseende perioden 
2016-07-01 – 2016-12-31

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Ärendebalansförteckning avseende beslut tagna under perioden

2016-07-01 -2016-12-31 godkänns.

2. Ärendebalansförteckningen ska anmälas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 259 att kommunkansliet två gånger 
per år i samband med delårsbokslut och årsredovisning ska upprätta en lista 
över samtliga kommunfullmäktigebeslut och uppföljning av verkställighet. 
Förteckningen ska innehålla aktuell status och bedömd tid för verkställighet i 
enlighet med revisorernas förslag.

Kommunkansliet har översänt ärendebalansförteckning över beslut i 
kommunfullmäktige till respektive sektorschef, för återrapportering av status för 
verkställighet, d.v.s. när det är verkställt, hur eller när det beräknas verkställas. 

Ärendebalansförteckning 2017 innehåller svar/kommentarer från respektive 
sektorschef på verkställighet av beslut i kommunfullmäktige mellan 2016-07-01 
– 2016-12-31. De ärenden som ännu inte verkställts från förra 
ärendebalansförteckningen 2015 och första halvåret 2016 har flyttats över och 
finns med i förteckningen för 2017.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-02-27 KSF 2017/23 2 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Kommunkansliet

KF 2016 Kommentar

Antal 
beslut/ärenden 

Antal beslut 
som inte blivit 
verkställda

38 10 Se kommentarer från respektive 
sektorschef

 

Beslutsunderlag
Samlad ärendebalansförteckning 2016-12-31



 



ÄRENDEBALANSFÖRTECKNING 

Datum Diarienummer Sida 

2017-03-01 KSF 2017/23 1 (1) 

KOMMUNLEDNINGSKANSLI 
Kansli 

Ärendebalansförteckning 

Ärendebalansförteckning 2017 innehåller svar/kommentarer 
från respektive sektorschef på verkställighet av beslut som 
fattats i kommunfullmäktige mellan 2016-07-01 – 2016-12-31. 

De ärenden som ännu inte verkställts från föregående 
ärendebalansförteckningen har flyttats över och finns med i 
nuvarande förteckning. 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41 
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 



2017-02-27 1

Nämnd: Kultur och fritidsnämnden 2016-07-01 - 2016-12-31

Ärende Dnr

Status: Var god ange  på raden under varje ärende kommentar om 
beslutet är verkställt, ej verkställt, när beräknas vara verkställt samt 
kommentar om om varför beslutet inte blivit verkställt.

Kulturmiljöprogram  - Tjörnarp KSF 
2016/287

KF 2016-08-27 § 91: Kulturmiljöprogrammet - Tjörnarp antas.

Kommentar: Programmet borde ligga på samma sida på kommunens hemsida, 
där övriga program finns: https://www.hoor.se/bygga-bo-miljo/bygga-nytt-
andra-eller-riva/kulturhistoriska-byggnader-kulturmiljoer/ Jag har ställt frågan 
till Miljö- och byggmyndigheten var programmet är.

Kulturmiljöprogram  - N Rörum
KSF 
2016/288

KF 2016-09-28, § 105: Kulturmiljöprogram  - Norra Rörum antas.

Ärendebalansförteckning efter beslut i Fullmäktige HT 2016 eller tidigare
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Kommentar: Programmet borde ligga på samma sida på kommunens hemsida, 
där övriga program finns: https://www.hoor.se/bygga-bo-miljo/bygga-nytt-
andra-eller-riva/kulturhistoriska-byggnader-kulturmiljoer/ Jag har ställt frågan 
till Miljö- och byggmyndigheten var programmet är.

Ansökan om att tidigarelägga utbetalning av investering 
"Friidrottsarena Jeppavallen"

KSF 
2016/41

KF  2016-10-26, § 123: Kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt 9505 
Friidrott Jeppavallen tillåts ha en negativ avvikelse upptill 1 000 000 kronor år 
2016 och 1 000 000 kronor stryks i kompletteringsbudgeten för 2017 för samma 
projekt.

Kommentar: Detta är gjort och redovisat vid aktivering av delar av 
investeringsprojektet.

Inträdesavgift för Höörs Bad och Sportcentrum 2017
KSF 
2015/459

KF2016-12-21, § 157 - Inträdesavgifter för Höörs Bad och Sportcentrum för 2017 
fastställs, bilaga § 157.

Kommentar: Är gällande i Höörs Bad och Sportcentrum fr.o.m. 2017-01-01 och 
anslagna på hemsidan.
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Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnd 2016-07-01 - 2016-12-31

Ärende Dnr

Status  Var god ange  på raden under varje ärende kommentar om beslutet är 
verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt ev. kommentar om 
varför beslutet inte blivit verkställt.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljö 2016 (revidering)

KSF 
2016/443

KF 2016-1-30, § 142 - Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras med 
följande motivering: "Lokala föreskrifter enligt miljöbalken för att skydda människors 
hälsa och miljön" återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden som uppdras att 
komplettera beslutsunderlaget med nu gällande föreskrifter och tidigare fattade beslut, 
att markera föreslagna ändringar av den ursprungliga texten med gula överstrykningar och 
att förbättra språket i föreskriften så att den inte innehåller syftningsfel.

Kommentar: Det återremitterade ärendet handläggs just nu och kommer upp för beslut i 
MBN vid nästa nämndstillfälle den 14 mars 2017.

Ärendebalansförteckning över beslut i Fullmäktige 2016 eller tidigare    
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Nämnd: Tekniska nämnden

Status: Var god ange  på raden under varje ärende kommentar om beslutet 
är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt ev. 
kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.

Ärende: Dnr Tidigare kontroller

Genomförandeavtal åtgärder väg 23

KSF 2011/89

KF 2013-02-27 § 17. Tidigare kommentarer: Avtalet tecknat, tidplan för 
genomförande saknas

Kommentarer: Avtalet tecknat, tidplan för genomförande saknas, budget för 
genomförande finns inte i VEP. Vidare diskussioner i frågan tas lämpligen 
efter att Trafikverket fattat beslut gällande omdragning av Rv 13/23.

Genomförandeavtal GC-tunnel cirkulation väg 
13/23

KSF 2012/357

KF 2013-02-27 § 17. Tidigare kommentarer: Avtalet tecknat, tidplan för 
genomförande saknas

Kommentarer: Avtalet tecknat, tidplan för genomförande saknas, budget för 
genomförande finns inte i VEP. Vidare diskussioner i frågan tas lämpligen 
efter att Trafikverket fattat beslut gällande omdragning av Rv 13/23.

Ärendebalansförteckning efter beslut i Fullmäktige under 2016 eller tidigare
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2016-07-01--2016-12-31

Magasinet (Spannmålskvarnen) och Silon - 
rivning eller bevarande

KSF 2014/88

KF 2016-12-21, § 154 - 1. Magasinet ska bevaras, 2. Silon ska rivas, 3. Höörs 
kommun ska omedelbart ansöka om rivningslov och rivning ska ske så snart 
rivningslov har beviljats, 4. Kostnaderna för rivning ska belasta konto för 
exploatering av Västra Stationsområdet (9990).

Kommentar: Ansökan om rivningslov för Silon är inlämnad till MoB. Ansökan 
ännu ej behandlad.
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Nämnd: VA- GIS nämnden

Ärende Dnr

Status: Var god ange  på raden under varje ärende kommentar om 
beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt 
ev. kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.
Tidigare kontroller

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
i Sätofta Hed KSF 2014/52

KF 2014-03-26 § 24. Tidigare kommentarer: Vatten och 
spillvattenförsörjningen inte utbyggd p.g.a. överklagad ledningsrätt. 
Utbyggnad kommer påbörjas under 2016

Kommentarer: Utbyggnad pågår och beräknas prel. bli klart under 2017.

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
i Fogdarp KSF 2015/254

KF 2015-08-26 § 85. Tidigare kommentarer Vatten och 
spillvattenförsörjningen inte utbyggd p.g.a. överklagad ledningsrätt. 

Kommentarer: Projektering pågår, prel. kommer utbyggnad/ombyggnad 
genomföras under 2017 

Ärendebalansförteckning efter beslut i Fullmäktige under 2016 eller tidigare
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Fastställande av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten i Maglasäte, Lillasäte, Björkåsen KSF 2015/253

KF 2015-09-30 § 101. Tidigare kommentarer: Utbyggnad påbörjad. Kommer 
färdigställas under 2017.

Kommentarer: Saknar ledningsrätt för delar av sträckan, entreprenaden 
kan först startas upp efter att det finns en beslutad ledningsrätt. Beräknar 
kunna starta upp utbyggnaden tidigast slutet av 2017, prel. klart början av 
2019.

2016-07-01--2016-12-31
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Dnr: KSF 2016/15 2017-02-27

Nämnd: Barn- och 
utbildningsnämnd

Status: Var god ange  på raden under varje ärende kommentar om beslutet är verkställt, ej 
verkställt, när det beräknas vara verkställt samt ev. kommentar om varför beslutet inte 
blivit verkställt.

Ärende: Dnr

2016-07-01--2017-12-31

Äskande av medel från barn- och 
utbildningsnämnden ang. inventarier i 
nya lokaler, säkerhetsskåp samt IT-
moduler

KSF 
2016/47

KF 2016-08-31, §  92: Barn- och utbildningsnämnden beviljas att omdisponera medel motsvarande 1 
290 000 kronor inom tilldelad investeringsram för 2016 för att tillgodose akut uppkomna behov till 
följd av elevökning, ökad efterfrågan på förskoleplatser, säkerhetsskåp för att minimera stöldrisker av 
IT-utrustning samt ersättning av datorprogramvara som inte längre uppgraderas av leverantör.
Behoven omfattar totalt 1 290 000 kr fördelat på:
- Möbler till paviljonger för grundskola/fritidshem samt förskola i Sätofta samt gymnasiets 
språkintroduktion inom vuxenutbildningen, 490 000 kronor.
- Säkerhetsskåp för digital utrustning i F-6 skolor och förskolor, 550 000 kronor
- Ersättning av datorprogramvara för köhantering, scheman, placeringar mm inom förskolan och 
fritidshemmen, 250 000 kronor.
Medel i tilldelad ram omfördelas från följande projekt:
1. Projekt 9211, Gemensam utemiljö Enebacken, med 237 000 kronor.
2. Projekt 9308, It-investering skola, med 953 000 kronor.
3. Projekt 9305, Inventarier Ringsjöskolan, med 100 000 kronor.

Ärendebalansförteckning efter beslut i Fullmäktige 2016 eller tidigare  
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Dnr: KSF 2016/15 2017-02-27

Kommentar: Beslutet verkställdes under 2016.
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Dnr: KSF 2016/15 2017-03-01

Nämnd: Socialnämnden 2016-01-01--2016-06-30

Ärende: Dnr

Status: Var god ange  på raden under varje ärende kommentar 
om beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara 
verkställt samt ev. kommentar om varför beslutet inte blivit 
verkställt.

Kvalitetsuppföljning av servicetjänster inom 
hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

KSF 2012/370 se KF 2016-02-17 § 23. Omprövning av framtagande av tidplan för 
införande av valfrihetssystem, enligt lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem för personlig omvårdnad inom hemtjänsten i Höörs 
kommun, ska ske efter nästa val 2018

Tidigare kommentar: Beslutet som ligger är att frågan gällande 
framtagande av plan ska ske efter nästa val (VT 2016)

Ny kommentar:Beslutet som ligger är att frågan gällande framtagande 
av plan ska ske efter nästa val (HT 2016)

2016-07-01--2016-12-31

Ramjustering som konsekvens av organiserad 
överflyttning av boendekoordinator till 
kommunstyrelsen KSF 2016/329

KF 2016-08-27, § 93; Kvarvarande budget för boendekoordinatorn 
flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Ärendebalansförteckning efter beslut i Fullmäktige under 2016
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Dnr: KSF 2016/15 2017-03-01

Kommentar: Verkställt under ht 2016
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Nämnd: Ekonomichef

Ärende Dnr

Status: Var god ange  på raden under varje ärende
kommentar om beslutet är verkställt, ej verkställt, när det 
beräknas vara verkställt samt ev. kommentar om varför 
beslutet inte blivit verkställt.

2016-07-01--2016-12-31

Genomlysning och analys av kommunens 
styrsystem och verksamheter; anlitande av 
SKL:s analysgrupp KSF 

2016/486

KF 2016-11-30, § 138 - SKLs analysgrupp ska anlitas för analys av 
kommunens ekonomi och ekonomistyrning till en kostnad om 75 
000 kr och finansiering sker inom kommunstyrelsens anslagsram.

Kommentarer: SKL är anlitad och redovisning kommer att 
ske senare i vår.

Fördelning av tillfälligt stöd till kommuner med 
anledning av flyktingsituationen för år 2016

KSF 
2016/509

KF 2016-11-30, § 139 - Budgetförstärkning omfattande 9,5 
miljoner kr i enlighet med ledningsgruppens förslag till 
fördelning mellan sektorer.

Ärendebalansförteckning efter beslut i Fullmäktige 2016 eller tidigare
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Kommentarer: Bidraget är fördelat till nämnderna i 
budgeten för 2016.

Driftsbudget 2017 och VEP 2018-2019 
Nämnder och styrelser

KSF 
2016/318

KF 2016-11-30, § 140 - 1. Den kommunala skattesatsen för år 2017 
ska vara 20,93 skattekronor, 2. Budget 2017 och VEP 2018-2019 
antas, 3. Kapitalkostnaderna i nämndernas ramar får inte användas 
till andra kostnader, 4. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, 
gymnasiekostnader samt bostadsanpassning får inte användas av 
respektive nämnd till andra kostnader, 5. Alla riktade medel finns 
budgeterade inom varje specifik nämnds antagna driftsramar, 6. För 
2017 görs ett undantag från beslut om god ekonomisk hushållning att 
årets resultat ska uppgå till 1 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Årets resultat ska uppgå till 0,05 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag, 7. Av ramanslaget överförs 1 
032 000 kr från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden 
avseende markskötsel i utemiljön, 8. Av ramanslaget överförs 2 211 
000 kr från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och 
fritidsnämnden avseende hyra av idrottshallar, 9. Av ramanslaget 
överförs 500 000 kr från barn- och utbildningsnämnden och 500 000 
kr från socialnämnden till kommunstyrelsen avseende 
kommunövergripande rehabiliteringsfrågor, 10. Miljö- och 
byggnadsnämndens beräkningsfaktor vid beräkning av taxa för 
bygglovsansökningar ökas från 0,8 till 1,0, 11. PO-pålägget fastställs 
till 37,29 procent, 12. Internräntan fastställs till 2,5 procent, 13. 
Revisionen tilldelas en total budgetram på 896 000 kr för 2017
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Kommentar: Budgetarbetet är avslutat för 2017. Uppföljning 
kommer att ske efter denna budget. Eventuellt kan det komma 
ramjusteringar under året som ska läggas till ärendet.

 Förslag på fördelning av mer resurser i 
välfärden inklusive schablonersättning med 
anledning av flyktingsituationen för år 2017

KSF 
2016/510

KF 2016-11-30, § 141 - 1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom 
förslaget till budgetförstärkning, 2. Beslutet ska arbetas in i 
budgetdokumentet, 3. Rubriken ska ändras till "Förslag på 
fördelning av mer resurser i välfärden inklusive 
schablonersättning med anledning av flyktingsituationen för år 
2017.

Kommentar: Bidraget är fördelat till nämnderna och finns med i 
budgetrapporten.

Ramjustering i budget för 2016
KSF 
2014/354

KF 2016-12-21, § 156 - 1. 200 000 kr överförs från VA/GIS 
skattefinansierade verksamhetsbudget till kommunstyrelsens 
budget, 2. Motsvarande summa ska överföras även i budget för 
2017.

Kommentar: Klart. Överföringen finns med i budgeten för 2017.
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Nämnd: Kommundirektör

Ärende Dnr

Status: Var god ange  på raden under varje ärende kommentar 
om beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara 
verkställt samt ev. kommentar om varför beslutet inte blivit 
verkställt.

Tidigare  kontroller

Planering av Sätoftaskolan 
lokalförsörjning KSF 2015/180

KF 2015-06-17 § 73. Tidigare kommentarer: Arbetet pågår med 
att planera för lokalförsörjning och utbyggnad av skolområdet i 
Sätofta.
Kommentarer: Detaljplanarbete pågår, dialogmöte har 
genomförts och arbetsgruppen arbetar med förskolans 
utformning.

2016-01-01--2016-06-30

Separat överenskommelse om platser 
för ensamkommande asylsökande barn 
2016 KSF 2015/499

KF 2016-01-27  § 9 - kommundirektören har uppdraget att skyndsamt 
tillse att det färdigställs nya boenden för ensamkommande barn och 
ungdomar. 

Ärendebalansförteckning över beslut i Fullmäktige 2016 eller tidigare    
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Kommentar: Behovet och förutsättningarna har ändrats under året och 
är inte längre akuta. Istället för inköp av tillfälliga boendelösningar 
undersöks möjligheterna att använda befintliga byggnader som nu 
används som flyktingboende.

Principbeslut om hållbara 
byggmetoder, cirkulärt tänkande

KSF 2016/92

KF 2016-03-30 § 40 -  Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
en konsekvensanalys, bättre ärendebeskrivning och en remissrunda till 
nämnder….

Kommentar: Ej verkställt, arbete pågår. Beräknas klart under 
hösten/vintern.

2016-07-01--2016-12-31

Genomlysning och analys av 
kommunens styrsystem och 
verksamheter; anlitande av SKL:s 
analysgrupp KSF 2016/486

KF 2016-11-30, § 138 - SKLs analysgrupp ska anlitas för analys av 
kommunens ekonomi och ekonomistyrning till en kostnad om 75 000 kr 
och finansiering sker inom kommunstyrelsens anslagsram.

Kommentar:
SKL:s analysgrupp har anlitats och analyserna genomförs 
under mars 2017.
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Nämnd: Kanslichef

Ärende Dnr

Status: Var god ange  på raden under varje ärende kommentar om 
beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt 
samt ev. kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.

Beslut från tidigare kontroll

Socialnämndens reglemente 2015

KSF 
2015/70 se KF 2015-03-25 § 32. Samtliga nämndsregler och delegatrionsordningar 

ska vara klara för beslut i Kommunfullmäktige 2016-06-22 (se ksau 2016-
01-18 § 17)

Kommentarer: Ej verkställt, arbete pågår. Politikergrupp tillsatt. Helena 
Sjöholm deltar i arbetet

Beslut från 2016-07-01- 2016-12-31

Flaggreglemente Höörs kommun och införande av 
kommunala flaggdagar KSF 

2016/310

KF 2016-08-31, § 94; Flaggreglemente för Höörs kommun fastställs.

Ärendebalansförteckning från fullmäktige beslut under 2016 eller tidigare
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Kommentarer: Verkställt. Reglementet är fastställt och arbetsledning 
sköts av gatu- och parkkontoret samt vid brådskande flaggning av 
serviceenheten

Representationsreglemente Höörs kommun
KSF 
2016/311

KF 2016-09-29, § 108: Representationsreglementet fastställs.

Kommentarer: Verkställt. Reglementet är fastställt och expedierat.

Inträde i Kommunförbundet Sydarkivera

KSF 
2016/321

KF 2016-09-28, § 109: 1. Höörs kommun inträder i kommunalförbundet 
Sydarkivera fr.o.m. 2017-01-01, 2. Anta förbundsordning för 
Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inkl. bilagor; 3. 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anna Palm (M) utses till ledamot 
och kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark utses till ersättare till 
förbundsfullmäktige, 4.  Anslutningsavgiften är 63 880 kr och 
medlemsavgiften är 27 kr per medborgare/år vilket hanteras i 
budgetarbetet. 

Kommentarer: Verkställt. Beslutet är expedierat och vi arbetar aktivt i vårt 
nya samarbete.
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Arkivreglemente i Höörs kommun
KSF 
2016/417

KF 2016-09-28, § 110: Upprättat arkivreglemente för Höörs kommun 
antas och tidigare gällande arkivreglemente (se beslut KF 2012-01-25 § 6) 
upphävs från och med 2017-01-01.

Kommentar: Verkställt. Beslutet är expedierat och arkivarien arbetar 
aktivt med att implementera de nya reglerna. Nämnderna arbetar nu med 
att utse arkivansvarig för varje nämnd. Arkivarien arbetar med en 
kommungemensam dokumenthanteringsplan och tidsplan finns för 
upprättande av arkivbeskrivningar.

Riktlinjer för hur Hedersmedborgare utses i Höörs 
kommun

KSF 
2016/328

KF 2016-09-28, 111: Riktlinjer för hur Hedersmedborgare utses i Höörs 
kommun fastställs.

Kommentar: Verkställt. Beslutet är expedierat. Kommunen arbetar aktivt 
enligt riktlinjerna.

Tidplan för kommunfullmäktiges möten 2017 KSF 
2016/409

KF 2016-09-28, § 112: Tidsplan för kommunfullmäktiges möten 2017 
fastställs.

Kommentar: Verkställt. Beslutet är expedierat. Kommunfullmäktige 
genomför möten i enlighet med tidsplanen



2017-02-27 4

Webb-sändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden - förlängning av avtalsperioden

KSF 
2016/414

KF 2016-10-28, § 124: 1. Avtalet med Öppna kanalen Växjö förlängs två år.

2. Priset justeras till 11 000 kr per möte.

3. Avtalet finansieras ur kommunfullmäktiges förfogandemedel

Kommentar: Verkställt. Beslutet är expedierat och avtalet är 
undertecknat.

Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och 
gåvor.

KSF 
2016/327

KF 2016-10-28 , § 125: Riktlinje för intern representation, uppvaktningar 
och gåvor antas.

Kommentar: Verkställt. Beslutet är expedierat. Kommunen bedriver intern 
representation och uppvaktningar enligt riktlinjen. 



2017-02-27 5

IT-nämnd SKNO protokoll 2016

KSF 
2016/458

KF 2016-11-30, § 143 - 1. IT-nämnd SKNO läggs ned per 2016-12-31, 2. 
Fortsatt IT-samarbete inom Skåne Nordost bedrivs inom ramen för 
samarbetsavtal, 3. Vidare möten hålls "per capsulam" d.v.s. återstående 
möten sker genom utskick och besvarande av handlingar via post eller e-
post

Kommentar: Verkställt. Beslutet är expedierat

Renhållningstaxa 2017 KSF 
2016/489 KF 2016-12-21, § 159 - Renhållningstaxan för 2017 fastställs.

Kommentar: Verkställt. Beslutet är expedierat. Själva verkställigheten 
sköts av MERAB

Utbetalning av partistöd för 2017 KSF 
2016/48 KF 2016-12-21, § 160 - ärendet återremitteras till förvaltningen.

Kommentar: Kommunfullmäktige har nu fattat beslut i ärendet och 
partistödet har utbetalats.



2017-02-27 6

Borgen för IT kommuner i Skåne AB KSF 
2016/561

KF 2016-12-21, § 162 - Höörs kommun beviljar IT-kommumer i Skåne AB 
borgen med 15 mkr vilket motsvarar Höörs kommuns ägarandel (1/3).

Kommentar: Verkställt. Beslutet är expedierat.



2017-02-27 1

Nämnd: Mark- och 
fastighetsstrategen

Beslut från 2016-07-01--2016-12-31

Ärende Dnr

Status: Status: Var god ange  på raden under varje ärende 
kommentar om beslutet är verkställt, ej verkställt, när det 
beräknas vara verkställt samt ev. kommentar om varför 
beslutet inte blivit verkställt.

Tomtpris för bostadstomter, delområde 
Kvarnbäck Etapp II A

KSF 2016/333

KF 2016-09-28, § 107:  Tomtpris för bostadstomter 
på Höör Väster, Etapp II A fastställs, enligt tidigare 
beslut med tillägget lägst fastställt pris eller 
högstbjudande.

Kommentar: Ej verkställt, då tomter ännu ej 
avstyckats/sålts. Beräknas kunna påbörjas vid halvårsskiftet 
2017.

Ärendebalansförteckning från fullmäktige beslut under 2016 eller tidigare



2017-02-27 1

Nämnd: Räddningschefen 2016-07-01 - 2016-12-31

Ärende Dnr

Status: Var god ange  på raden under varje ärende kommentar om beslutet 
är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt ev. 
kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.

Samverkansöverenskommelse mellan 
kommunen och polisen - "Trygga Höör"

KSF 2016/562

KS 2016-12-21, § 158 - 1. Samverkansöverenskommelsen 2016-2019 mellan 
kommunen och polisen godtas och ska undertecknas, bilaga § 158, 2. 
Medborgarlöften för 2017 antas, bilaga § 158.

Kommentar: Både samverkansöverenskommelsen och medborgarelöften har blivit 
tagna under 2016. Båda två är undetecknade av Kommunalråd samt 
lokalpolisområdes chef 

Ärendebalansförteckning över beslut i Fullmäktige 2016 eller tidigare    



2017-02-27 1

Nämnd: Vattenenheten

Status: Status: Var god ange  på raden under varje ärende kommentar om 
beslutet är verkställt, ej verkställt, när det beräknas vara verkställt samt ev. 
kommentar om varför beslutet inte blivit verkställt.

Ärende Dnr
Beslut från 2016-07-01--2016-12-31

Fastställande av huvudmannaavtal för 
Ringsjöns Vattenråd KSF 

2016/333

KF 2016-09-28, § 104:  Huvudmannaavtalet för Ringsjöns vattenråd jämte bilagor 
fastställs.

Kommentarer:  Avtalet skrevs under 2016-11-18 respektive 2016-12-01.

Ärendebalansförteckning från fullmäktige beslut under 2016 eller tidigare



 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-20 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/23

§ 99 Ärendebalansförteckning  2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Ärendebalansförteckning avseende beslut tagna under perioden 2016-07-01--2016-12-
31 godkänns.

2. Ärendebalansförteckningen ska anmälas till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-07 § 259 att kommunkansliet två gånger per år i 
samband med delårsbokslut och årsredovisning ska upprätta en lista över samtliga 
kommunfullmäktigebeslut och uppföljning av verkställighet. Förteckningen ska innehålla 
aktuell status och bedömd tid för verkställighet i enlighet med revisorernas förslag.

Kommunkansliet har översänt ärendebalansförteckning över beslut som fattats i 
kommunfullmäktige till respektive sektorschef, för återrapportering av status för 
verkställighet, d.v.s. när det är verkställt, hur eller när det beräknas verkställas.

Samlat svar på ärendebalansförteckning 2016 innehåller kommentarer från respektive 
sektorschef på verkställighet av beslut i kommunfullmäktige mellan 2016-07-01 – 2016-
12-31. De ärenden som ännu inte verkställts från tidigare ärendebalansförteckning har 
flyttats över och finns med i förteckningen för 2016.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse till ärendebalansförteckning 2016-12-31.docx
2. Samlat svar på ärendebalans förteckning 2016-12-31.pdf
 
_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-20 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/139

§ 100 Informationsärende: 
Verksamhetsberättelse för 
konsumentrådgivning i Eslöv 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

2. Kommunkansli får i uppgift att ta fram hur många höörsbor som nyttjat tjänsten 
”Konsumentrådgivning” under 2016 och redovisa till kommunstyrelsens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Eslövs kommun har under 2016 bedrivit konsumentrådgivning. Kommuninvånarna i Höör 
har genom avtal tillgång till 10 timmars rådgivning/vecka.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2016.pdf
_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-21 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/165

§ 109 Sanktionsavgifter

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Ärendet återremitteras för vidare utredning enligt dagens diskussioner.

Ärendebeskrivning
När den nya plan- och bygglagen kom 2011 infördes så kallade sanktionsavgifter som ska 
tas ut av de som bryter mot bestämmelser i PBL. Sanktionsavgifternas storlek är baserad 
på att de ska vara så höga att de avskräcker byggherrar från att överträda regelverket. 
Enligt propositionstexten till PBL ska avgifterna även täcka kostnader för hanteringen av 
ärendena med olovligt byggande.

Då de nya avgifterna ibland vida överstiger miljö- och byggnadsnämndens kostnader för 
hanteringen av det enskilda ärendet och för att nämnden inte ska riskera att 
misstänkliggöras för att driva tillsynsärenden av ekonomiska skäl bör sanktionsavgifter 
tillfalla kommunen centralt. Miljö- och byggnadsnämnden förslås få en ersättning för 
hanteringen utifrån en schablonersättning knutet till prisbasbeloppet, för närvarande  44 
300 kronor.

Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår att hela sanktionsavgiften borde tillfalla kommunen centralt. 
Denna åsikt biträds av Arne Gustavsson (C). Fredrik Hanell (MP) yrkar att 
frågan återremitteras och utreds vidare i enlighet med Stefan Lissmarks (S) och Arne 
Gustavssons (C) förslag.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Fredrik Hanell (MP) yrkar att 
frågan återremitteras och utreds vidare.

Ordföranden frågar arbetsutskottet om yrkandet från Fredrik Hanell (MP) bifalls och finner 
att det är arbetsutskottets beslut.

Beslutsunderlag
Sanktionsavgifter fördelning.docx (tjänsteskrivelse från Michael Andersson och Rolf 
Englesson)
_____



 



Datum Sida

2017-03-08 1 (1)

SEKTOR
Kommunledningskansliet

Sanktionsavgifter, fördelning mellan miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sanktionsavgifter upp till ett prisbasbelopp ska tillfalla miljö- 
och byggnadsnämnden i de ärenden där sanktionsavgifter tas ut enligt plan- och 
bygglagen, PBL. Överskjutande del föreslås tillfalla kommunen centralt.

Beskrivning av ärendet          

När den nya plan- och bygglagen kom 2011 infördes så kallade sanktionsavgifter som ska 
tas ut av de som bryter mot bestämmelser i PBL. Sanktionsavgifternas storlek är baserad 
på att de ska vara så höga att de avskräcker byggherrar från att överträda regelverket. 
Enligt propositionstexten till PBL ska avgifterna även täcka kostnader för hanteringen av 
ärendena med olovligt byggande.

Då de nya avgifterna ibland vida överstiger miljö- och byggnadsnämndens kostnader för 
hanteringen av det enskilda ärendet och för att nämnden inte ska riskera att 
misstänkliggöras för att driva tillsynsärenden av ekonomiska skäl bör sanktionsavgifter 
tillfalla kommunen centralt. Byggnadsnämnden förslås få en ersättning för hanteringen 
utifrån en schablonersättning knutet till prisbasbeloppet, för närvarande  44.300 kr.

 

 
Michael Andersson Rolf Englesson
Kommundirektör Miljö- och byggnadschef

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-13 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/12

§ 78 Redovisning av beslut tagna med stöd av 
delegering 2017

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Redovisningen av fattade delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
enligt den delegeringsordning som styrelsen antagit. Dessa beslut skall redovisas till 
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen kan ompröva eller fastställa 
besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande:

1. Redovisning av beslut kanslichefen.docx (KSF 2017/38)

2. Redov_av_delegeringsbeslut_kanslichefen.docx (KSF 2017/38)

3. Bitr. räddningschefen - Delegeringsbeslut under perioden 2016-12-16-2017-01-18 

(KSF 2017/10)

4. Räddningschefen - Delegeringsbeslut under perioden 2016-11--20-17-01-18 

(KSF 2017/13)

 

Beslutsunderlag
1. Redovisning av beslut kanslichefen.docx (innehåller två beslut)
2. Redov_av_delegeringsbeslut_kanslichefen.docx (innehåller tre beslut)
3. Delegeringsbeslut 2016-11-17-20-17-01-18.pdf (räddningschefen)
4. Delegeringsbeslut 2016-12-16-2017-01-18.pdf (bitr. räddningschefen)
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27 (2017-02-27 KSAU §71).doc
_____
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INSCANNADE KURSER OCH KONFERENSER 

Datum Diarienummer Sida 

2017-03-10 1 (1) 

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET 
Kansli 

INSCANNADE  INBJUDNINGAR TILL 
KURSER OCH KONFERENSER 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-20 

och 

Kommunstyrelsen 2017-04-03 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41 
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 

















































 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-03-20 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/14

§ 103 Inbjudningar till Kurser och 
konferenser KS AU/KS

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Till aktiviteten ”Natur- och kulturarv i Höörs kommun - upptäck pärlorna” en bussresa 
den 10 maj anmäls - Christer Olsson (M) och Fredrik Hanell (MP) och Anna Palm (M). 
Aktiviteten pågår mellan kl. 09:00 - 16:00. Bussredan är kostnadsfri.

2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka och anordna ”Utbildning om hot 
och hat mot förtroendevalda” i Höörs kommun. Utbildningen är kostnadsfri. Målgruppen 
är kommunfullmäktiges ledamöter o ersättare.

 

Ärendebeskrivning
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser finns i dokumentet ”Inskannade 
inbjudningar till kurser och konferenser.”

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och timersättning vid deltagande i kurser och konferenser som 
kommunstyrelsen uppdragit dem att delta i. Detta gäller inte Stefan Lissmark (S) och 
Anna Palm (M) då de har fast arvode. Höörs kommun betalar då även resekostnader till 
och från kursen/konferensen, eventuella boendekostnader samt anmälningsavgifter. I 
beslutet redovisas vem som ska delta, vilken kurs/konferens det rör sig om, vem som 
arrangerar kursen/konferensen, när den äger rum, om det är heldag eller halvdag samt 
anmälningsavgiften.

Beslutsunderlag
INSCANNADE KURSER OCH  KONFERENSER KS au 2017-03-20 och till KS 2017-04-
03.pdf
_____
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