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FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 
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Dnr SN 2016/932 

1 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro. 

_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  4 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/932 

2 Godkännande av föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. 

_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  5 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/932 

3 Val av justerare 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Harriet Paulsson (C) är i tur att justera. 

_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  6 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/974 

4 Beslut i delegerade ärenden 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut fattade med av nämnden delagerad beslutsrätt. Förteckning av 
besluten föreligger. 

_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  7 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/960 

5 Anmälningar 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 

Anmälda ärenden 

A. Finsam Mittskåne 

Verksamhetsplan för Finsam Mittskåne 2017. 

_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 
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SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/103 

6 Ekonomi och verksamhet 

Ärendebeskrivning 
Information om ekonomi och verksamhet. 

_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  9 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/932 

7 Redovisning från kontaktpolitiker 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av besök och planerade besök från kontaktpolitiker till socialnämndens 
verksamheter. 

_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  10 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/960 

8 Arbetsutskottets protokoll 

Förslag till beslut 
Socialnämnden lägger arbetsutskottets protokoll till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll från möten den 22 december 2016 och 4 och 11 
januari 2017 (kompletteras m handling). 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2016-12-22 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-01-04 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-01-11 
_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 
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Dnr SN 2016/931 

9 sekretess 
_____ 
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Datum  Sida 
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Dnr SN 2016/931 

10 Sekretess 
_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 
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Dnr SN 2016/931 

11 Sekretess 
_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  14 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/931 

12 Sekretess 
_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 
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SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/931 

13 Sekretess 
_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  16 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/931 

14 Sekretess 
_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  17 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/931 

15 Tillsynsplan för serveringstillstånd 
2017/2018  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
För kännedom 

Skrivelse till Länsstyrelsen avseende tillsynsplan för serveringstillstånd 2017/2018  

Tillsynsplanen skickas till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan för serveringstillstånd 2017 och 2018 
_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  18 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/931 

16 Skrivelse till polisen avseende samarbetet 
Barnahus i Lund 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
För kännedom 

Skrivelse till polisen, samt svar på den skrivelsen, avseende situationen på Barnahus i 
Lund med anledning av polisens omorganisation. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2016-10-24 till Polisen 
Svarsskrivelse från Polisen 
_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  19 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/933 

17 Intern revision av OF - daglig verksamhet 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Intern revisionen av OF - daglig verksamhet genomfördes 2016-12-05 av socialt ansvarig 
socionom, SAS, Ewa Näslund och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Linda 
Foerster. 
  
 Den interna revisionen av social sektors verksamheter utgår ifrån kraven i ISO 
9001:2008. 

Beslutsunderlag 
Se separat rapport 
_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  20 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/956 

18 Prisjustering enligt avtal gällande 
servicetjänster 2017 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att fastslå ersättningen per utförd timme 
till 313,35 kr för år 2017. 

Ärendebeskrivning 
Enligt de avtal som har skrivits mellan Höörs kommun och de privata utförare som utför 
servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska 
socialnämnden fastställa ersättningen till utförarna en gång per år. Förändringen av 
ersättningen ska gälla från årsskiftet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Prisjustering 2017 
_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  21 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/371 

19 Plan för delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att anta Plan för delaktighet för alla med 
införda justeringar som förslag till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade på sitt junisammanträde att överlämna ett förslag på Plan för 
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning till kommunstyrelsen 
med rekommendation att remittera den till berörda nämnder. Kommunstyrelen har nu 
inhämtat synpunkter och lämnat planen åter för socialnämndens handläggning. Ett 
reviderat förslag med synpunkter från barn- och utbildningsnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och Höörs Fastighets AB föreligger.  

Beslutsunderlag 
”Delaktighet för alla” plan för delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning i Höörs kommun. 
Yttranden 
_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  22 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/932 

20 Ersättning för ensamkommande barn 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om ändringar i ersättning till kommunen för ensamkommande barn. 

_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  23 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2017/1 

21 Lokaler på Kungshällan - ändrad 
användning 

Förslag till beslut 
Arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att avtalet med Kamratföreningen Länken 
sägs upp och att föreningen inte längre får nyttja lokalen på Kungshällan. 

Ärendebeskrivning 
Kamratföreningen Länken har sedan 2009 disponerat en lokal på Kungshällan. 
Föreningen har åsidosatt sina skyldigheter som hyresgäst och därvid åsamkat social 
sektor ekonomisk skada. Social sektor har nu behov av att använda lokalen för egen 
verksamhet. 

Kamratföreningen Länken har sedan 2009 genom avtal med socialnämnden använt en 
lokal på Kungshällan, Lugnet Mindre 5, Lilla Torg 1, 24330 Höör. Avtalet innebär att social 
sektor står för kostnaden för lokalen, som fritt nyttjas av kamratföreningen Länken. 

Vid tillsyn enligt 2:a kapitlet 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2016-11-29 
upptäcktes allvarliga avvikelser på tre punkter. Kamratföreningen har gjort ett flertal 
elinstallationer som ej är uppförda av behörig elektriker eller med godkännande av 
fastighetsägaren, men också brustit i sitt ansvar som hyresgäst i flera andra avseenden. 

Vid kontroll av lokalen visar det sig också att Kamratföreningen Länken tagit ner en vägg. 

Social sektor har nu behov av att använda lokalen för egen verksamhet. För att detta ska 
vara möjligt krävs att lokalen återställs till ursprungligt skick, vilket kommer att innebära 
en kostnad för social sektor. 

Kamratföreningen Länken kommer att fortsättningsvis ha möjlighet att boka lokal för att 
hålla möten på Kungshällan, på samma villkor som övriga föreningar i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Brandskyddsprotokoll daterat 2016-11-29 
_____ 
  



 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
   
Datum  Sida 

2017-01-12  24 (24) 
    
SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE    
    
 

Dnr SN 2016/932 

22 Socialchefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Information från socialchefen om socialnämndens verksamheter och händelser som berör 
nämnden. 

_____ 
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Samordningsförbundet är ett för samverkansparterna gemensamt men självständigt samordningsorgan som 
fattar beslut i eget namn. Här igenom fås legitimitet för att utveckla effektivare arbetssätt. 
Samordningsförbundet förfogar över gemensamma resurser och fattar beslut om deras fördelning utifrån 
individers behov. Samordningsförbundet skall också stödja samarbetet mellan de samverkande parternas 
professioner. Det kan finansiera insatser som finns inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. 
Det kan också finansiera insatser som är av förebyggande karaktär.

Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne bildades 2011-04-01 i 
enighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och är en fristående 
juridisk person. Ingående parter i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne 
samt kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Ägarsamtal genomförs en gång om året.

Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. De samlade resurserna ska användas så effektivt som möjligt. 

Det kan vara särskilt svårt att rehabilitera personer som har en kombination av medicinska, psykiska, 
sociala och arbetsmarknadsmässiga problem. Dessa människor riskerar att hamna i en gråzon mellan 
olika aktörers ansvarsområde, eftersom de insatser som behövs inte faller enbart inom en aktörs 
ansvarsområde. För att få hållbara lösningar är det nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser. 
Samverkan och samordning är viktiga medel för att motverka att människor blir utan rehabilitering. 
Samordningen blir effektivare eftersom parterna har ett gemensamt intresse av samverkan.

I uppgiften att stödja samverkan innebär det bland annat att förbundet kan finansiera utbildnings- och 
informationsinsatser med syfte att förbättra samarbetet mellan olika personalgrupper, men också för att 
klarlägga respektive aktörs uppdrag och ansvar. 

Det finns ett starkt engagemang i vårt samordningsförbund och en vilja att se resultat vilket är grunden 
för allt utvecklingsarbete. 

2. Samordningsförbundets Vision  

Tänk nytt- komplexa problem kräver annorlunda lösningar!

Åtgärda- gemensamma behov skapar god samverkan med hållbara resultat!

Genomföra- att våga prova det okända och möjliggöra nya vägar utifrån medborgarnas egna 
förutsättningar!

http://www.finsammittskane.se/
mailto:janet@finsammittskane.se
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3. Behovsgrupper
Samordningsförbundets uppdrag omfattar och berör medlemskommunernas invånare i 
ålder, 16-64 år och som är i behov av någon rehabiliteringsinsats. Många människor idag 
utgör en oanvänd arbetskraftsresurs men skulle genom djupare samverkan mellan 
myndigheterna kunna få bättre förutsättningar att bli en del av arbetslivet. 

 Personer med någon form av funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.
 Personer som befinner sig i utanförskap på grund av etablering, sociala och eller 

ekonomiska svårigheter.
 Ungdomar som är utan arbete eller studier.

4.Mål
Genom att samordna ekonomiska resurser, ges bättre förutsättningar för att utveckla en 
helhetssyn utifrån individens behov, där myndigheterna tar ett samlat ansvar för insatserna. 
Samordningsförbundet ska arbeta för att koordineringen av arbetsrelaterat 
rehabiliteringsområde mellan medlemsorganisationerna förbättras och utvecklas. Vårt mål är 
att maximera nyttan både ur ett individ- och samhällsperspektiv genom att; 

1. ge stöd och uppmuntran till idéer som sen kan formas till insatser och olika 
processer. Genomförandet ska ha hög kvalité och påverka  livsvillkoren för de 
medborgare som är i behov av rehabiliteringsinsatser.

2. genom att knyta forskningsvärlden till oss på ett naturligt sätt tar vi vara på 
varandras kunskaper och erfarenheter. Vi ska fånga upp goda exempel, metoder 
och arbetssätt och arbeta in dessa i de ordinarie verksamheterna. 

3. vi ska skapa arenor och mötesplatser, som gynnar kunskapsöverföring vilket 
också möjliggör nya konstellationer att samverka i. Vi ska aktivt arbeta 
tillsammans med det civila samhället samt medverka till en rymligare 
arbetsmarknad.

5. Verksamhet 
Trots ständiga omorganisationer med nya chefer och handläggare finns det en god 
grundstruktur för samverkan inom Finsam MittSkåne att bygga vidare på. Vi måste därför 
fortsätta att ständigt utveckla, förändra och anpassa vår verksamhet efter de verkliga behov 
som finns ute hos myndigheterna. Det är också viktigt att ständigt motivera verksamheterna 
att se möjligheter, vinster och besparingar som görs för både personal och den enskilde 
medborgaren genom att öka och fördjupa samarbetet. 

http://www.finsammittskane.se/
mailto:janet@finsammittskane.se
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a) Strukturarbete.

Vi fortsätter de kommande åren med att arbeta aktivt för att öka den strukturella samverkan. 
För att nå goda och framförallt varaktiga resultat krävs det en förändring eller förändrat 
arbetssätt även i medlemmarnas organisationer. 

Samverkansutvecklande aktiviteter bidrar till att öka kunskap och förståelse om varandras 
roller och uppdrag. Vi vet att i möten av olika slag uppstår möjligheterna att hitta andras 
kompetenser och utifrån det bilda nya blandade grupper som tillsammans kan lösa svåra 
uppgifter som blir positivt för den enskilde medborgaren.

Vi planerar därför även de närmaste åren för att hålla gemensamma utbildningar, temadagar 
kring specifika behovsgrupper och problemområden, frukostmöten, seminarier, mässor och 
andra viktiga aktiviteter.

b) Insatser.

I våra insatser kräver vi att någon av parterna äger insatsen och därmed tar ett större ansvar 
för genomförandet och implementeringen. Flera myndigheter inom MittSkåne eller aktörer 
utifrån ska ingå i insatsen liksom att ansvarig personal såsom insatsledare och eller 
processledare ska komma från någon av våra myndigheter.

Insats Oden

Vi har ett gemensamt ansvar att förhindra att ungdomar hamnar i utanförskap. 
Misslyckad etablering i samhället drabbar inte bara den enskilde utan i slutändan hela 
samhället!

Detta är utgångspunkten i den ungdomssatsning som fortfarande pågår i förbundet. Även om 
det sedan starten har varit många unga människor som fått hjälp, finns det så mycket mer att 
göra.

Målet är att bryta ungdomarnas sociala utanförskap och inaktivitet. Att förbereda dem för 
arbetsmarknaden eller studier när många av ungdomarna mår psykiskt dåligt, har 
inlärningssvårigheter eller någon form av socioekonomisk belastning kräver mycket tid och 
motivation. 

Genom att skapa individuella åtgärder, ge motiverande samtal, erbjuda drogsamtal, ordna 
baskunskapskurser och anpassa praktik och arbete, hoppas vi få dem intresserade för nya 
eller fortsatta studier eller arbete. Vi har sett de goda resultaten i följeforskarens rapporter 
som gjorts kring insatsen hur betydelsefullt det är att arbeta så här. Rapporterna visar att det 
är just tiden som är viktig och ibland avgörande för ungdomarna att komma ur 
utanförskapet, våga lita på myndigheterna och kunna se möjligheten att skapa sig en framtid. 

http://www.finsammittskane.se/
mailto:janet@finsammittskane.se


5

_________________________________________________________________________
Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby             Organisationsnummer: 222000-2915
Södergatan 29, 24130 Eslöv, mobil 072-700 48 38       Bankgiro: 747-6286
Hemsida: www.finsammittskane.se                                E-post: janet@finsammittskane.se 

Ett gott samarbete finns redan med polisen, kriminalvården, frivården, skolan, psykiatrin och 
socialtjänsten i de tre kommunerna. Men arbetssättet i Oden, kommunernas aktivitetsansvar, 
DUA (delegationen för unga utan arbete eller studier) och Arbetsförmedlingens utökade 
ansvar för unga behöver tillsammans få en struktur som håller över tiden. 

Därför kommer vi under 2017 att utveckla och arbeta vidare med insatsen samtidigt som 
ägarna, styrelsen och myndigheternas tjänstemän försöker hitta lösningar på hur vi kan 
fortsätta rent organisatoriskt att hjälpa unga människor.

2017
 Unga mammor

Många av våra ungdomar som befinner sig i ett utanförskap är också unga mammor! Vi vet 
att många unga mammor behöver mer stöd och resurser än vad som är möjligt att ge för den 
enskilde myndigheten. Här behövs samordnande insatser men kanske mest individuella 
lösningar och stöd utifrån den enskildes situation. Fokus är på studier och arbetsmarknaden. 

 Hemmasittarna.

En särskild utmaning är situationen för de ungdomar som står utanför i bemärkelsen att de 
inte har kontakt med någon samhällsinstitution. I vissa fall innebär det att de har vänt sig 
bort från både utbildning och arbetsmarknad. Dessa ungdomar innefattas ofta inte i 
befintliga åtgärder. Många gånger är uppsökande verksamhet avgörande för deras 
möjligheter till etablering i arbets- och samhällslivet.

2018
Tjänstemän och politiker bör under året ha hittat en väg att implementera insats Oden och 
verkställa denna. Under 2018  kan exempelvis finansieringen fördelas på berörda 
myndigheter. Möjligheten att bilda någon sorts bolag bör också undersökas. 

2019
Ungdomsinsatsen fortsätter men i annan regi. 

Insats Samverkan för bättre hälsa.

Att främja bättre psykisk hälsa och motverka den ökande psykiska ohälsan är utifrån ett 
folkhälsoperspektiv en av sociala välfärdens största utmaningar. 

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. Enligt kommunernas inventering 
saknar hälften av alla personer som har psykisk funktionsnedsättning helt sysselsättning och 
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ännu fler står utanför arbetsmarknaden. För att vi ska kunna stödja dessa personer och 
bättre utnyttja våra gemensamma resurser är samverkan mellan myndigheterna nödvändig. 

Syftet med insatsen är att identifiera och utveckla samverkansstrukturer som stödjer 
personer med psykisk ohälsa att komma vidare till lönearbete eller studier.
Insatsen ska leda till långsiktig förändring på både struktur- och individnivå, både vad avser 
samverkan med andra aktörer och internt arbete.

Nya metoder och modeller ska prövas i samverkan även under 2017 och också  i denna insats 
är tiden en avgörande faktor för att lyckas. Samverkan är en långsam process, behovsgruppen 
är komplicerad, problemet är gemensamt och därför är insatsen väl förankrad i alla 
verksamheter. 

2017
Regeringsuppdrag (2016)

Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen ska genom samordningsförbunden verka för att 
det vidtas förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna och 
unga med aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnor och mäns förmåga till förvärvsarbete.

Fyrpartssamverkan: Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, landsting/region och kommun

Förbundsstyrelsen beslutar. Myndigheterna verkar 
för en prioritering av behovsgrupperna.

Tvåpartssamverkan: Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan

Myndigheterna beslutar om prioriteringar.

I vårt förbund är det också prioriterade behovsgrupper och därför kommer vi under 2017 att 
utifrån de lokala behov som finns arbeta aktivt för att hitta långsiktiga samverkanslösningar 
tillsammans med verksamheterna. 

 Långtidssjukskrivna medborgare.

Sjukfrånvaron ökar och många är sjuka under längre tid. I nuläget får cirka 190.000 personer 
sjukpenning från Försäkringskassan. Vi ser behovet och möjligheten att starta en 
individinriktad -och en strukturell insats under 2017. 

I den individinriktade delen måste flera av parterna bilda team som tillsammans arbetar för 
att hitta lösningar utifrån deltagarens egna specifika behov. 
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Redan idag har vi ett långtgående samarbete med Vårdecentralen Tåbelund i Eslöv gällande 
möte och mottagande av patienter med psykisk ohälsa. Här kan vi utveckla ett bredare team 
med olika professioner och hitta gemensamma arbetsformer/modeller som i samverkan kan 
göra skillnad för den som är sjukskriven under en längre tid. 

I den strukturella insatsen gäller kunskapsöverföring, attitydförändringar och att bli bättre 
på att förebygga sjukskrivningar. För chefsgrupper på alla nivåer måste man få verktyg att 
förså, se och upptäcka förändringar hos personalen i god tid. Detta kan göras genom en 
seminarieserie med tillhörande workshops.  

 Unga med aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning som ersättningsform infördes år 2003. Syftet var att ta tillvara unga 
personers möjligheter till utveckling. En person kan beviljas aktivitetsersättning från och 
med juli det år hen fyller 19 år till och med månaden innan hen fyller 30 år. 
Aktivitetsersättning kan beviljas i två former, dels på grund av nedsatt arbetsförmåga dels 
på grund av förlängd skolgång. Någon prövning av arbetsförmågan görs inte i det 
sistnämnda fallet.

Vi kommer med utgångspunkt från Försäkringskassans organisationsområde med tio 
kommuner och fem förbund gemensamt hitta möjligheter att arbeta med denna 
behovsgrupp. Tillsammans med parternas olika verksamheter genomför vi under hösten 
2016 ett stort Future Café. Genom att utbyta idéer, kunskap, erfarenhet, kreativitet och 
fånga de initiativ och behov som finns planerar vi att gemensamt gå vidare.

Aktiviteter inriktade på båda ovanstående behovsgrupper sätts igång allteftersom 
förutsättningarna blir klara. 

2018
Delar och samverkansområden inom insatsen som fungerar ska implementeras efterhand 
med hjälp av modeller och arbetsmetoder. Parterna måste därefter hålla en väl fungerande 
samverkan högt på sin agenda liksom att fortsätta utveckla detta vidare. Övriga områden 
inom insatsen där samverkan brister kring gemensamma behovsgrupper måste tydliggöras 
och åtgärdas för att bli hållbara på sikt. 

Psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning 
(funktionsnedsättning) blir forsatt proriterade grupper. 

2019
Troligen behövs stöd för samverkansinsatser till delar av de nyanlända som kom under 2016 
som nu förmodligen är högaktuella i kommunerna. Gruppen med trauma och djupa 
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depressioner blir troligen inte färre. Här finns flera gemensamma nämnare mellan insatsen 
Samverkan för bättre hälsa och Öppna Spår som bör slås samman till en insats. 

Fortfarande kommer det att finnas särskilda behov av att stödja grupper som har psykiska 
och eller fysiska funktionsnedsättningar att närma sig arbetsmarknaden och en bättre 
livssituation. Stukturella ändringar har gjorts hos parterna för att underlätta samverkan om 
och kring de personer som finns i behovsgruppen 

Insats Öppna Spår – om minskat utanförskap och ökad integration.

Många människor har idag i Sverige en svag arbetsmarknadsförankring. I vissa grupper är 
arbetslösheten stor, utbildningen låg liksom en nästan obefintlig arbetslivserfarenhet. Att ge 
dessa personer som står så långt från arbetsmarknaden en chans till arbete är en av de 
viktigaste välfärdsfrågorna vi har i dag. Oftast är de ungdomar, utrikes födda och eller har 
nedsatt funktion och arbetsförmåga vilket starkt försämrar möjligheterna att hitta arbete. 

Finsam MittSkåne kan också stödja och hjälpa till att få igång sociala företag. Ett exempel är 
att inbjuda alla berörda till olika utbildningsinsatser. Vi kan också arbeta för att myndigheter 
och andra aktörer upphandlar med sociala kriterier och på det sättet ger de som står långt 
från arbetsmarknaden en chans. 

Vi måste tänka nytt om vi ska kunna göra någon skillnad med insatsen!

2017
 RådRum (språkspår).

Under våren ska alla tre kommunerna ha väl fungerande RådRum igång. Insatsen 
finansierar starten och första året. Tillsammans med ideella sektorn ska vi i RådRum 
kunna erbjuda medborgarna möjligheter till gruppträffar kring olika tema. 

 Etableringen och tredje året (hälsospår).

a) Tillsammans med Finsam Lund vill vi titta närmare på den arbetsmodell (integrerad 
preventionsmodell, Premo) som Finsam Nordost arbetad framgångsrikt med under något år.

Först måste vi göra en behovsprövning inom förbundet och inbjuda till ett seminarium där 
alla berörda finns med.   

Många individer kräver speciella stöd och behandlingsinsatser för att kunna delta i en 
åtgärd/aktivitet och effektivt utnyttja den tid som finns till förfogande för etableringsinsatser. 
Praktiska rutiner kring hantering av medicinskt underlag och samordnad rehabilitering 
behöver utformas och förankras på lokal nivå. Parterna behöver arbeta efter en helhetssyn på 
den sökandes etablering. Idag finns inte möjligheten att upphandla rehabiliteringsinsatser av 
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den karaktären som behovsgruppen ibland behöver. Premomodellen är kostnadskrävande 
och för att lyckas måste det finnas en god förankring på alla nivåer i organisationerna.

b) Vi tänker också under året göra en behovinventering över dem som tidigare varit eller 
kommer från Etableringen men som fortfarande är inskrivna på våra tre Socialförvaltningar. 
Här måste vi utifrån resultatet börja arbeta med att hitta individuella lösningar tillsammans.  

 Arbetsintegrerade sociala företag (arbetsmarknadspår).

Ingen borde arbeta mer än 100 % av sin egen förmåga. Därför är det så bra att själva 
ryggraden i sociala företag är demokrati och medbestämmande. På det sättet går det att 
skapa ett arbetsliv som passar fler. Sociala företags mål är att skapa samhällsnytta. Men för 
att starta upp ett företag krävs entreprenörsskap, mod och villiga myndigheter som ställer 
upp. Både företagsformen och finansieringen för sociala företag upplevs som otydlig och 
osäker. Idéerna och kraften måste komma underifrån men Finsam kan bli ett gott stöd och en 
kunskapsbärare åt både myndigheterna och till målgruppen. 

2018
Medan RådRum klarar sin verksamhet med stöd av en samordnare så behöver Premo-Mitt 
desto större del av allas resurser. Trycket på etableringsprocessen och en rymligare 
arbetsmarknad hårdnar troligen i kampen på att nå den lägsta arbetlösheten någonsin år 
2020. Vi hoppas också att det har kommit en bra bit på väg med hjälp av förenklade 
företagsformer och finansiering för arbetsintegrerade företag. 

2019
Insats Öppna spår och insats Samverkan för bättre hälsa är möjligen en och samma insats 
nu. Behovsgrupperna tangerar insatsernas specifika områden hela tiden och därför är det 
bättre att skapa en insats av två. 

Ohälsa/hälsa och integration/utanförskap kommer säkert att vara lika aktuellt om tre år som 
nu. 

c) Aktiviteter.

 Vårt uppdrag är att skapa olika sorters mötesplatser där det kan ske kunskapsutbyte och 
uppstå nya samverkansmöjligheter. Det handlar då till exempel om frukostmöten, 
chefsträffar med aktuella ämnen och problemområden, liksom seminarier för parternas 
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olika verksamheter och personalgrupper. Det är alltid fokus på att riva murar och 
förändra gamla föreställningar om varandras verksamheter. När relationer och tillit 
uppstår blir samverkan och samarbete naturligt. 

 Gemensamma utbildningsdagar med föredrag både externt och internt, rapporter från 
insatserna och verksamheten i stort för förbundets styrelse och beredningsgrupp. 

 Vi arbetar med att erbjuda kompetenshöjande insatser för all personal inom 
samordningsförbundets upptagningsområde. Det görs genom utbildningsinsatser,  
konferenser både lokalt, regionalt och nationellt samt i gränsöverskridande 
samarbetsgrupper. 

Övrig verksamhet 2017

 Mariamottagningen

Finansieras av förbundet under hela 2017.

 Samverkansakademin.

Samverkan mellan fyra samordningsförbund som gemensamt erbjuder organisationernas 
personal utbildning och seminarier. Alla utbildningstillfällen utgår från ett salutogent 
perspektiv och innehåller interagerande aktiviteter. Genom att öppna upp för 
gränsöverskridande arenor bidrar förbundet till att bredare och större samverkan kan 
uppnås.

 DUA

Bör vara igång i alla tre kommunerna under våren 2017. Finsam MittSkåne bidrar med medel 
till utbildning av berörd personal för att genom ökad kunskap kunna möta ungdomarna där 
de är. Den kunskap och erfarenhet som finns i våra insatser med ungdomar och kring psykisk 
ohälsa är uppskattad och efterfrågad. 

 KRAMI.

Är en bred och stor samverkansinsats mellan Arbetsförmedlingen, Frivården, 
Kriminalvården, kommunerna och Primärvården. Om övernskommelser görs som planerat 
under hösten 2016 bör insatsen kunna startas upp under våren och är sedan tillgängligt för 
Eslöv, Höör och Hörbys medborgare.

 Frukostmöten.
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Frukostmöten följer aktuella teman i anslutning till våra tre insatser och erbjuds all personal 
inom förbundets upptagningsområden. Vissa frukostmöten görs också tillsammans med ett 
eller flera andra samordningsförbund.

d) Uppföljning, forskning och utvärdering. 

Förbundet har som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att ansvara för uppföljning 
och utvärdering av både förbundet och de insatser som förbundet finansierar. Alla 
verksamheter som har finansiering från förbundet rapporteras i SUS (system för uppföljning 
av samverkan inom rehabiliteringsområdet) som staten ålagt alla samverkansinsatser med 
statlig finansiering att rapportera i. Vi anlitar Malmö högskolas forskare som följer våra 
insatser väldigt nära och de sätter in dessa insatser i ett sammanhang tillsammans med övrig 
forskning nationellt och internationellt. 

Det är viktigt att vi kontinuerligt följer upp insatser och aktiviteter och återkopplar dessa 
både muntligt och skriftligt till styrelsen och ägarna. För verksamheten i helhet görs det 
genom delårsbokslut samt årsbokslutet.
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Externa placeringar ÄO 
(268/5105)

Namn Företag Objekt Pris/dygn Dec 15 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Totalt Budget 2016 Återsök. Moms Anteckning
L.J Fogdaröd 2710 2 421 75 051 75 051 70 209 75 051 72 630 75 051 72 630 75 051 75 051 75 600 78 120 75 600 78 120 898 164 901 000 -53 890
K.F Häggenäs 2712 1 691 52 421 52 421 49 039 52 421 50 730 52 421 50 730 52 421 52 421 57 750 59 675 57 750 59 675 647 454 618 000 -38 847
S.O Häggenäs 2711 1 691 52 421 52 421 49 039 52 421 50 730 52 421 50 730 52 421 52 421 57 750 59 675 57 750 59 675 647 454 618 000 -38 847
R.N Häggenäs 2713 1 691 52 421 52 421 49 039 52 421 50 730 52 421 50 730 52 421 52 421 57 750 59 675 57 750 59 675 647 454 618 000 -38 847
B.P Häggenäs 2720 1 691 52 421 52 421 49 039 52 421 50 730 52 421 50 730 52 421 52 421 57 750 59 675 57 750 59 675 647 454 618 000 -38 847
K.P. Häggenäs 2719 1 488 46 128 46 128 43 152 46 128 44 640 46 128 44 640 46 128 46 128 50 820 52 514 50 820 52 514 569 740 618 000 -34 184
SSS Häggenäs 2722 1 691 52 421 52 421 48 599 52 421 50 730 52 421 50 730 52 421 52 421 57 750 59 675 57 750 59 675 647 014 618 000 -38 821
K.N. Häggenäs 2724 1 691 52 421 52 421 49 039 52 421 50 730 52 421 50 730 52 421 52 421 57 750 59 675 57 750 59 675 647 454 618 000 -38 847
S.N. Häggenäs 2731 1 691 52 421 43 838 52 421 52 427 57 750 59 675 57 750 59 675 383 536 -23 012

A-C.K Häggenäs 1 691 52 427 57 750 59 675 57 750 59 675 287 277 -17 237
I. L Häggenäs 2734 1 691 50 730 57 750 59 675 57 750 59 675 285 580 -17 135

B.M. Häggenäs 1 925 5 775 0 0 5 775 -347
B.R. Häggenäs 2738 1 925 34 650 57 750 59 675 152 075 -9 125
U.S. Häggenäs 2737 1 925 30 800 57 750 59 675 148 225 -8 894

A-L A Häggenäs 2743 1 925 59 675 59 675 -3 581
V.L. Häggenäs 2746 65 450 65 450 -3 927
L.N Fogdaröd 2716 2 421 75 051 75 051 70 209 75 051 72 630 75 051 72 630 75 051 75 051 75 600 78 120 75 600 78 120 898 164 901 000 -53 890
M.S Omsorgshuset 2717 1 700 52 700 52 700 49 300 52 700 50 412 52 532 1 700 0 259 344 901 000 -15 561
R.B. Omsorgshuset 2730 1 990 21 890 61 690 59 700 61 690 61 690 59 700 61 690 59 700 61 690 509 440 -30 566
N.P. Omsorgshuset 2732 1 990 11 940 61 690 59 700 61 690 59 700 61 690 316 410 -18 985
S.O. Omsorgshuset 2735 1 990 41 790 61 690 59 700 61 690 224 870 -13 492
I.E. Omsorgshuset 2736 1 990 27 860 61 690 59 700 61 690 210 940 -12 656
H.A. Omsorgshuset 2740 1 990 35 820 59 700 61 690 157 210 -9 433
U.J. N Vram 2727 2 450 37 910 75 339 65 801 70 339 68 070 70 339 68 070 70 339 70 339 70 500 72 850 70 500 75 950 848 436 618 000 -50 906
IL N Vram 2726 2 450 69 130 75 339 65 801 70 339 68 070 70 339 68 070 70 339 70 339 70 500 72 850 70 500 75 950 848 436 618 000 -50 906
SL N Vram 2729 2 450 13 614 68 070 70 339 68 070 70 339 70 339 70 500 72 850 70 500 75 950 0 650 571 -39 034

E.C. N Vram 2739 2 450 45 370 73 500 75 950 194 820 -11 689
GL N Vram 2742 2 450 13 740 67 100 75 950 156 790 -9 407
MH Björklunda 2728 2 250 67 022 62 698 67 022 64 860 67 022 64 860 67 022 67 022 67 500 69 750 67 500 69 750 802 028 618 000 -48 122
OO Björklunda 2744 2 250 65 250 69 750 135 000 -8 100
AO Björklunda 2745 1 995 57 855 69 750 127 605 -7 656

B-Å.M. Eslöv 2741 2 670 27 200 80 100 82 770 190 070 -11 404

Nytt 1/10 0
Häggenäs reduc 1 694
Häggenäs säbo 1 925
Häggenäs omfatt 2 770 S-N har vi fått betala korttidsplats med 59086kr på Häggenäs
Fogdaröd Gullv 2 520
Fogdaröd Fyrkl 2 793
Fogdaröd Daggk 2 793

Björklunda 2 250
Björkhaga 2 150

Omsorgshuset 1 990
Eslöv 2 617
Eslöv omfatt 3 657

Skånes Fagerhult SB 1 870
Skånes Fagerhult 1 955
Skånes Fagerhult omfatt 2 195

N Vram 2 450

Totalt 13 269 915 8 883 000 -796 195
Ökning Häggenäs till 1925kr/dygn, 7020/mån



Externa placeringar korttids ÄO 
(264/5103)

Namn Företag Objekt Pris/dygn Dec 15 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 17 Totalt Budget 2016 Återsök. Moms
VuSo Häggenäs 2016pris 1 906 14 984 0 0 700 000 0

EJ Häggenäs 2016pris 1 906 28 095 0 0 700 000 0
AD Häggenäs 2016pris 1 906 58 063 59 086 1 906 0 60 992 700 000 -3 660

A-L A Häggenäs 2016pris 1 906 58 063 59 086 55 274 59 086 57 180 59 086 57 180 59 086 59 086 63 750 65 875 63 750 0 658 439 700 000 -39 506
BH Häggenäs 2016pris 1 906 14 984 0 15 248 0 15 248 700 000 -915

M-B M Häggenäs 2016pris 1 906 9 365 0 28 590 0 28 590 700 000 -1 715
NW Häggenäs 1 906 26 684 11 436 0 38 120 -2 287
HN Fogdaröd 2016pris 2 100 65 100 65 100 52 500 0 117 600 700 000 -7 056
BM Fogdaröd 2 257 15 799 69 967 67 710 11 950 0 165 426 -9 926
AA Fogdaröd 2 257 13 542 13 542 0 27 084 -1 625
TN Fogdaröd 2 390 26 290 0 26 290 -1 577
TL Fogdaröd 2 390 23 900 71 700 74 090 169 690 -10 181
UJ Norra Vram 2 230 31 220 0 0 0

M-B M Norra Vram 2 230 17 840 0 0 0
LP Norra Vram 2 230 35 680 0 0 0
HP Norra Vram 2 230 69 130 22 690 0 22 690 -1 361
SL Norra Vram 2 269 56 725 65 801 56 725 0 179 251 -10 755
ES Norra Vram 2 269 47 649 2 269 0 49 918 -2 995
MB Norra Vram 2 269 40 842 65 801 70 339 68 070 70 339 68 070 70 339 70 339 68 700 54 960 0 647 799 -38 868
I ES Norra Vram 2 269 18 152 15 883 0 34 035 -2 042
AA Norra Vram 2 269 38 573 0 0 38 573 -2 314
EK Norra Vram 2 269 63 532 70 339 70 500 27 480 0 231 851 -13 911
GN Norra Vram 2 269 15 883 34 035 0 49 918 -2 995

J-Å S Björkhaga 2 108 64 232 65 348 35 836 0 101 184 -6 071
RB Björkhaga 2 108 32 000 10 360 0 10 360 -622

U-S D Björkhaga 2 108 31 620 0 31 620 -1 897
AA Björkhaga 2 158 40 850 12 900 0 53 750 -3 225
LH Eslöv INOM 2 386 73 966 29 112 0 29 112 -1 747

A-C K Eslöv INOM 2 426 73 966 75 206 70 354 75 206 72 780 75 206 72 780 75 206 2 426 0 519 164 -31 150
O.A Eslöv kommun 2 250 11 250 betald 0 11 250 -675
AE Eslöv INOM 2 426 24 260 0 24 260 -1 456
J.L. Eslöv INOM 2 426 80 043 80 135 77 550 76 880 314 608 -18 876

(M)KH Björklunda 2 230 69 130 0 0 0
IS Omsorgshuset 1 990 61 690 57 710 61 690 9 950 0 191 040 -11 462

E.M Omsorgshuset 1 990 43 780 0 43 780 -2 627
I-L E Omsorgshuset 1 990 15 920 15 920 15 920 15 920 15 920 17 910 29 850 59 700 61 690 59 700 23 880 0 332 330 -19 940
BH Omsorgshuset 1 990 15 920 0 15 920 -955
IE Omsorgshuset 1 990 19 900 58 244 61 354 59 700 61 690 61 690 31 840 0 354 418 -21 265

I-L T Omsorgshuset 1 990 15 920 59 280 59 700 0 134 900 -8 094
HA Omsorgshuset 1 990 43 780 59 280 61 438 59 700 61 690 61 690 59 700 25 870 0 433 148 -25 989
JS Omsorgshuset 1 990 5 970 9 950 0 15 920 -955
BE Omsorgshuset 1 990 33 830 60 178 35 064 61 270 61 690 0 252 032 -15 122
BH Omsorgshuset 1 990 15 920 15 920 -955
CK Omsorgshuset 1 990 47 760 21 890 0 69 650 -4 179
EM Omsorgshuset 1 990 9 950 9 950 -597
SO Omsorgshuset 1 990 17 910 59 700 61 690 61 690 17 238 0 218 228 -13 094

J.AA Omsorgshuset 1 990 23 380 33 830 0 57 210 -3 433
TE Omsorgshuset 1 990 15 920 15 920 -955
GH Omsorgshuset 1 990 17 910 23 880 0 41 790 -2 507
JL Omsorgshuset 1 990 39 800 61 690 0 101 490 -6 089
SJ Omsorgshuset 1 990 13 930 0 13 930 -836
BR Omsorgshuset 1 990 13 930 59 028 29 850 0 102 808 -6 168
BE Omsorgshuset 1 990 3 980 3 980 -239
EB Omsorgshuset 1 990 31 840 59 700 61 690 153 230 -9 194
TL Omsorgshuset 1 990 13 930 27 440 41 370 -2 482
GH Solhaga 1 898 14 278 58 838 73 116 -4 387

Uppskattar PROGNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 -6 000
TOTALT 617 154 493 649 440 456 444 484 568 245 533 322 741 043 719 724 654 659 466 670 374 118 395 378

Totalt 6 448 902 4 900 000 -386 934
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Intern revision av OF - daglig verksamhet

Intern revisionen av OF - daglig verksamhet genomfördes 2016-12-05 av socialt ansvarig socionom, 
SAS, Ewa Näslund och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Linda Foerster. Från verksamheten 
deltog enhetschef Sandra Vainonen, verksamhetschef Annika Mellberg och fyra personal.

Den interna revisionen av social sektors verksamheter utgår ifrån kraven i ISO 9001:2008. 

Stödprocesser

Huvudprocesser

Ledningsprocesser

Kvalitetssystem för Social sektor

Mål, Värdegrund,
Strategier

Organisation och
ledning Dokumentstyrning Nödläge, oplanerade

situationer

Förebyggande GenomförandeÄrendehantering Ständiga
förbättringar

Personal Materiella
resurser IT Ekonomi och

inköpArbetsmiljö

Administrativ process

Redovisande dokumentation

Dokumentförteckning

Att förstå organisationen och dess förutsättningar; kontrollera att medarbetarna förstår 
helheten i kvalitetsledningssystemet.
Vilken information har medarbetarna 
fått om kvalitetsledningssystemet, 
uppbyggnad och syfte?

Medarbetarna har vid enstaka tillfällen fått information 
om ledningssystemet, men skulle behöva arbeta med det 
regelbundet. Sedan föregående interna revision har 
teknisk utrustning inhandlats för att kunna öka kunskapen 
och medvetenheten om kvalitetsledningssystemet. 

Finns nödvändiga processer och rutiner i 
kvalitetsledningssystemet? Om inte, 
vilka saknas?

Medarbetarna upplever att de skulle behöva utveckla sin 
process i genomförandet. Fortfarande finns rutiner i 
pärmar och dessa behöver föras in i processen.

Fungerar samverkan mellan 
processerna? Om inte, förslag på 
förbättringar.

Samarbetet med handläggarna fungerar bra.

Ledarskap och åtagande

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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Hur fungerar ledarskap, stöd och 
handledning?

Verksamheten har haft många chefsbyten, vilket påverkar 
innehåll och arbetsmiljö. Vid föregående interna revision 
framkom behov av extern handledning och detta har 
genomförts av psykologstuderande under våren 2016. 
Uppföljning av effekten ska ske efter sex månader. 
Introduktion av nya medarbetare behöver förbättras, liksom 
kontinuerlig uppföljning av densamma.

Vilken kunskap har medarbetarna 
om lagstiftning, riktlinjer, mål och 
kvalitetspolicy?

Kunskap om lagstiftning och riktlinjer finns. Mål för daglig 
verksamhet under 2016 var att utveckla genomförandeplaner 
samt implementera delaktighetsmodellen och tydliggörande 
pedagogik.

Hur arbetar verksamheten med 
inkomna brukarundersökningar, 
synpunkter och avvikelser?

Inkomna synpunkter och avvikelser hanteras, men det 
viktigaste är att se allt som kvalitetsarbete och hitta ”en röd 
tråd”. Detta kan utvecklas.

Planering
Har medarbetarna kunskap om 
målen?

Vid samtal om målen kan dessa ej formuleras, men 
medarbetarna känner igen målen.

Har medarbetarna deltagit och 
varit aktiva i upprättandet av 
handlingsplaner samt uppföljning 
av dessa?

Aktuell handlingsplan har genomförts. Delaktighetsmodellen 
har implementerats och personalen har fått utbildning i 
tydliggörande pedagogik.

Stöd
Hur fungerar det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? APT och 
medarbetarsamtal?

Verksamheten har arbetat mycket med arbetsmiljön, vilket lett 
till färre incidenter med våld och/eller hot.  APT hålls, liksom 
medarbetarsamtal. 
Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i februari 2016 och de 
krav på åtgärder som ställdes har uppfyllts och godkänts.

Kontroll av dokumentation i 
procapita.

Kontroll har skett av sex medborgare i procapita. Personalen 
har inte tillgång, vilket de borde, till HSL-journalen och kan 
därför inte dokumentera i denna. Tre av genomförandeplanerna 
var aktuella, övriga tre mer än sex månader gamla. Vid samtalet 
framkommer att många genomförandeplaner finns i 
pappersform, men ännu inte i procapita. Regelbundna 
journalanteckningar finns för alla sex medborgare.
Under året har personalen fått utbildning i social 
dokumentation och gruppledaren har varit delaktig i 
metodgruppen för genomförandet.

Vilken kompetens har 
medarbetarna och anser man sig 
ha tillräcklig kompetens för 
arbetet?

Vid föregående interna revision framkom behov av 
kompetensutveckling. Delaktighetsmodellen har 
implementerats och personalen har fått utbildning i 
tydliggörande pedagogik. En planeringsdag under våren har lett 
fram till nya idéer och utveckling av verksamheten. 

Verksamhet
Följer ärendehanteringsprocessen 
och genomförandeprocessen 

Ja, lagstiftning, mål och riktlinjer följs.
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lagstiftning, mål och riktlinjer? 
Hur tas synpunkter emot och 
behandlas. 

Under året har fyra (4) externa synpunkter inkommit, att 
jämföra med 2015 då inga externa synpunkter inkom. 
Synpunkterna tas emot av enhetschefen, som besvarar dem.

Hantering av synpunkter och 
avvikelser för att förebygga 
mänskliga misstag.

Under året har två (2) HSL-avvikelser inkommit, vilket är samma 
siffra som för 2015. Inga interna synpunkter har inkommit under 
2016, medan fyra (4) inkom 2015. 
Ingen Lex Sarah-anmälan eller Lex Maria-anmälan har gjorts 
under 2015 och 2016.

Finns rutiner och riktlinjer i den 
omfattning som krävs för 
verksamheten och fungerar de?

Ja, det finns rutiner och riktlinjer i tillräcklig omfattning och de 
fungerar.

Utvärdering av prestanda
Kontroll av riskbedömningar och 
handlingsplaner.

Kontroll av riskbedömningar och handlingsplaner har gjorts.

Måluppfyllelse i styrkort. Det mål som gäller daglig verksamhet är uppfyllt.

Resultat från nationella 
kvalitetsuppföljningar och 
nationella kvalitetsregister.

Nationella kvalitetsuppföljningar och kvalitetsregister saknas. 
Däremot har 24 av medborgarna med daglig verksamhet 
besvarat en värdegrundsenkät. 

Hantering av externa synpunkter, 
utredning, svar och eventuella 
förbättringsåtgärder.

Verksamheten på daglig verksamhet har utvecklats mycket 
sedan föregående interna revision. Utbildning/fortbildning och 
verksamhetens utformning inriktas på att möta behov från 
delvis nya grupper. 
I fokus står nu utveckling av metoder för att kunna utvärdera 
effekten av daglig verksamhet.
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Bedömning
Daglig verksamhet befinner sig i en utvecklingsprocess och mycket har hänt sedan 
föregående revision. Nya arbetsuppgifter och annorlunda gruppsammansättningar gör det 
möjligt att möta medborgarnas skiftande behov. Vår bedömning är att verksamheten 
uppfyller de krav kvalitetsledningssystemet ställer.

Ett tips är dock att arbeta mer aktivt med processen och lägga in fler rutiner i 
kvalitetsledningssystemet.

Höör den 19 december 2016

Ewa Näslund Linda Foerster
Socialt ansvarig socionom Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Socialnämnden 

 
 
 
 

Prisjustering enligt avtalet med leverantörer av 
servicetjänster i hemtjänsten 2017 
Enligt de avtal som har skrivits mellan Höörs kommun och de privata utförare som utför 
servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem(LOV) ska 
socialnämnden fastställa ersättningen till utförarna en gång per år. Förändringen av 
ersättningen ska gälla från årsskiftet. 

 

Ersättningen ska enligt avtalen följa omsorgsprisindex(OPI) som publiceras av SKL i 
december varje år. Då SKL och Kommunal ännu ej fastställt de avtalsenliga löneökningarna 
för år 2017 är OPI i december preliminärt till dess att löneökningarna är fastställda. 

 

SKL har räknat ut det preliminära OPI till 1,3% för 2016.  
 

Enligt avtalen mellan Höörs kommun och de privata utförarna ska en definitiv 
omräkningsfaktor användas om den finns publicerad. Om endast en preliminär 
omräkningsfaktor finns publicerad ska denna användas fram till dess att en definitiv 
omräkningsfaktor publiceras. En retroaktiv avräkning ska då göras av skillnaden mellan 
den preliminära och den definitiva omräkningsfaktorn så snart detta är möjligt. 

 

Ersättningen för 2016 är 309,33 kr. Uppräknat med det preliminära OPI för 2017 blir 
ersättningen 309,33*1,3 % = 313,35 kr. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta: 

 

Att fastslå ersättningen per utförd timme år 2017 till 313,35 kr.  

Höör 2016-12-19 

 
 
Anders Svensson 
Kvalitetscontroller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Inledning
Arbetet med att uppnå delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning har bedrivits i 
Sverige sedan 1950- talet. Sedan mitten av 1980-talet 
har svensk bygglagstiftning haft krav på att den 
byggda miljön inte bara ska vara tillgänglig utan också 
användbar för personer med olika 
funktionsnedsättningar. I mitten av 1990-talet tillkom 
FN:s 22 standardregler. De handlar bland annat om 
delaktighet på lika villkor samt ökad medvetenhet i 
samhället om människor med funktionsnedsättning. 
Det är inte längre en fråga om speciallösningar utan 
om mänskliga rättigheter. Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade kom 1994. Lagen har stor 
betydelse för att personer med funktionsnedsättning 
ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv.

FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning antogs 2006. Konventionen 
undertecknandes i mars 2007 av 82 länder och 
trädde i kraft i Sverige 2009. Konventionen har till 
syfte att undanröja hinder för personer med 
funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga 
rättigheter.

Från patient till medborgare – en nationell 
handlingsplan för handikappolitiken är grunden för 
Sveriges funktionshinderspolitik. Kärnan i den är att 
bekämpa diskriminering och att samhället utformas 
så att människor med funktionsnedsättning blir fullt 
delaktiga.

De nationella målen för funktionshinderspolitiken slogs 
fast år 2000:

• en samhällsgemenskap med mångfald som grund
• att samhället utformas så att människor med 

funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt 
delaktiga i samhällslivet

• jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, 
kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Inriktningen på arbetet är att:
• identifiera och undanröja hinder för

delaktighet i samhället för flickor och pojkar, 
kvinnor och män med funktionsnedsättning.

• förebygga och bekämpa diskriminering.
• skapa förutsättningar för självständighet och 

självbestämmande.

Syfte
Denna plan syftar till att göra Höörs kommun till en 
lättillgänglig kommun för alla. Insatser och 
anpassningar som underlättar för personer med 
funktionsnedsättning är gynnsamma för alla 
kommuninvånare. Att genomföra FN:s konvention i 
Höörs kommun kommer att innebära förbättringar för 
alla kommuninvånare.

Mål
Målet är att med utgångspunkt i FN konventionen och 
i fullmäktiges mål
• ge alla människor med 

funktionsnedsättning samma möjligheter 
som andra till full delaktighet och 
jämlikhet,

• införliva funktionshinderaspekter 
inom alla områden, så att 
funktionshinderpolitiska åtgärder 
införlivas i samhällsplaneringen och 
att funktionshinderfrågor vägs in från 
början vid all kommunal planering,

• undanröja hinder så att det blir 
möjligt för människor med 
funktionsnedsättning att bli fullt 
delaktiga i samhällslivet.

Inkludering
• Begreppet inkludering innehåller flera dimensioner, 

bland annat individens egen upplevelse, 
bemötande, språkanvändning och verksamheters 
organisering utifrån människors olika behov.

• Arbetet med inkluderande miljöer innebär 
att mångfaldsaspekten och individers 
olikheter ligger till grund vid utformning 
av verksamheter och strukturer.
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Utgångspunkter för planen

Definition av funktionshinder och
funktionsnedsättning
År 1982 antog FN:s Generalförsamling 
världsaktionsprogrammet för handikappade. För 
första gången definierades här ”handikapp” som 
ett förhållande mellan människor med 
funktionsnedsättning och brister i omgivningen. 
Idag använder vi begreppet 
funktionsnedsättning. Begreppet beskriver att en 
person har en nedsättning av en fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga. 
Funktionshinder uppstår i mötet mellan en 
person med funktionsnedsättning och 
omgivningen, när det finns brister som begränsar 
en individs möjligheter att vara delaktig. Det 
betyder att det är samhället som ska anpassas 
efter individernas behov och inte tvärtom.

FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning
FN-konventionens artiklar är utgångspunkt för 
strategier och åtgärder i planen.

Allmänna principer anges i artikel 3:
a. respekt för inneboende värde, individuellt 

självbestämmande, innefattande frihet att 
göra egna val samt enskilda personers 
oberoende.

b. icke-diskriminering.
c. fullständigt och faktiskt 

deltagande och inkludering i 
samhället.

d. respekt för olikheter och accepterande av 
personer med funktionsnedsättning som en 
del av den mänskliga mångfalden och 
mänskligheten.

e. lika möjligheter.
f. tillgänglighet.
g. jämställdhet mellan kvinnor och män.
h. respekt för den fortlöpande utvecklingen av 

förmågorna hos barn med 
funktionsnedsättning och respekt för deras 
rätt att bevara sin identitet.

    
        Områden som tas upp i planen

1. Attityder och bemötande
2. Hälsa
3. Information och kommunikation
4. Fysisk miljö

5. Utbildning och arbete
6. Kultur och fritid
7.  Stöd, service och tjänster

          Uppföljning
Planen ska följas upp och aktualiseras under år 
2018.

Samverkan
Kommunala handikapprådet är ett viktigt organ 
för samråd och ömsesidig information på 
kommunnivå mellan kommunen och företrädare 
för funktionshinderrörelsen i kommunen. 
Kommunen skall inhämta synpunkter från rådet i 
så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag 
kan påverka ärendets behandling i 
kommunstyrelsen och centrala nämnder.
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Strategi
1. Attityder och bemötande

• Alla nämnder ska inkludera behoven för 
personer med funktionsnedsättning i sin 
verksamhetsutveckling.

• Personal och förtroendevalda ska ha kunskap 
om funktionsnedsättningar och behovet av 
tillgängliga lokaler och tillgänglig information.

• Medvetandet ska höjas bland 
kommunanställda och allmänhet om personer 
med funktionsnedsättning för att främja 
respekten för deras rättigheter, skyldigheter 
och värdighet.

2. Hälsa
Det övergripande folkhälsomålet i Sverige och i 
Höörs kommun är att skapa och vidmakthålla en 
god hälsa på lika villkor för alla.

3. Information och kommunikation

• Information om händelser i kulturlivet i Höör 
ska vara lättillgänglig och lättläst.

• Information på kommunens hemsida ska vara 
tillgänglig och användbar för personer med alla 
slags funktionsnedsättningar.

• Kommunal information ska vid förfrågan 
kunna ges i alternativa format.

4. Fysisk miljö

• Lokaler där kommunen har verksamhet ska 
vara tillgängliga och användbara för alla och 
ha en tydlig skyltning.

• Hinder och barriärer mot tillgänglighet ska 
identifieras och undanröjas i byggnader, 
anläggningar, vägar och transportmedel.

• Det ska vara möjligt att få personlig service för 
tillgänglighet till byggnader och andra 
anläggningar, som är öppna för allmänheten.

• Den fysiska miljön ska vara tillgänglig för alla.

• Personer med funktionsnedsättning ska ha 

möjlighet att i förväg bilda sig en uppfattning 
om tillgängligheten i lokaler/anläggningar 
som man avser att besöka.

• Tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning ska beaktas vid all 
kommunal upphandling av 
varor/tjänster/lokaler.

• Personer med funktionsnedsättning ska ha 
möjlighet till en bostad som är anpassad efter 
behoven.

5. Utbildning och arbete

• Förskolan och skolan ska erbjuda en god 
och stimulerande studiemiljö som är 
anpassad både efter elevens och efter 
gruppens behov.

• Alla ska ha lika goda arbetsförhållanden 
och samma förutsättningar i 
undervisningen.

• Alla elever ska få det stöd, utmaningar och 
den uppmuntran de behöver för att 
utvecklas.

• Arbetslivet och arbetsplatsen ska anpassas 
efter människors olika förutsättningar.

Kommentar [EN1]:  Tidigare “kreativ”
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      6. Kultur och fritid

• Alla som besöker en verksamhet eller ett 
evenemang, i kommunens eller dess 
samarbetspartners regi, ska få ett korrekt och 
positivt bemötande.

• Kommunens verksamhet inom kultur, idrott och 
rekreation ska vara tillgänglig och användbar för 
alla. När kommunen står som arrangör eller 
medarrangör till ett evenemang ska det 
genomföras på ett tillgängligt och användbart 
sätt. 

• Föreningslivet i kommunen ska vara tillgängligt 
för alla.

• Alla barn ska ha samma möjligheter att delta 
i lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott.

• Lekplatser och mötesplatser för barn och 
ungdomar ska vara tillgängliga, meningsfulla 
att besöka och användbara.

• Kommunens turistanläggningar och 
turistservice ska vara tillgängliga och 
användbara för alla.

7. Stöd, Service och Tjänster

• Kommunens stöd och service ska ge 
förutsättningar för personer med 
funktionsnedsättningar att så långt som 
möjligt kunna leva som andra.

• Medborgarrepresentanter ska ha möjlighet att 
medverka i och bidra till verksamheters 
utveckling och kvalitet.

• Tillgängligheten till kollektivtrafikens olika 
bytes- och målpunkter ska vara tillgängliga för 
alla.

• Kommunens handläggare ska lägga stor 
vikt vid den individuella utformningen i 
beslut om insatser.

• Kommunen ska aktivt arbeta med att den 
enskilde får det stöd den behöver genom 
hela beslutsprocessen.

• Personer med funktionsnedsättning ska 
ha inflytande över utformningen av de 
insatser man har beviljats.

• Regelbunden uppföljning ska ske av att 
upprättade avtal följs.

Budget
• Medel för planens genomförande ska årligen 

avsättas i budgeten.
Tidpunkt: 2016 – 2018 

Ansvarig: Kommunstyrelsen
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Handlingsplan för genomförande 
2016 - 2018

1. Attityder och bemötande

Verksamhetsplaner
• Nämnderna ska inkludera målet i 

”Delaktighet för alla” i sina 
verksamhetsplaner.

Tidpunkt: 2016 – 2018 
Ansvarig: Samtliga nämnder

Konsekvenser av beslut för personer 
med funktionsnedsättning

• Handikapprådets ledamöter ska följa hur 
beslut i nämnderna kommer att påverka 
människor med olika 
funktionsnedsättningar.

Tidpunkt: 2016 – 2018 
Ansvarig: Samtliga nämnder som är representerade 

i handikapprådet

Fortbildning
• Medarbetare och förtroendevalda ska 

fortbildas kontinuerligt.
• Stödmaterial ska utarbetas som är 

inriktat på att kunna användas på 
arbetsplatsmöten, till exempel filmer och 
bilder som kan diskuteras, besök av 
någon som informerar och så vidare. På 
så sätt kan en process påbörjas runt våra 
attityder. Goda exempel ska spridas.

Tidpunkt: 2016 – 2018 
Ansvarig: Respektive nämnd

Samordnare i varje sektor
• Varje sektor ska utse en person som 

samordnare som har kunskap om 
tillgänglighetsarbetet inom den egna 
sektorn.

• Samordnaren ska kontinuerligt ges 
fördjupad utbildning kring 
tillgänglighetsfrågor.

• Skyddsronden, som en del av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, ska 
kompletteras med en kontroll av 

tillgängligheten för medarbetare och 
besökare. 

• Alla medarbetare ska få tillfälle att 
tillsammans diskutera normer inom den 
egna organisationskulturen och på 
arbetsplatsen, samt vad man kan göra 
för att öka den sociala tillgängligheten, 
kopplat till både arbetsmiljö och 
verksamhet.

Tidpunkt: 2016 – 2018 
Ansvariga: Samtliga nämnder

2. Hälsa
Kommunala planer
Enligt Folkhälsoinstitutets nationella 
folkhälsoenkät, som bygger på självskattad 
hälsa, är ohälsan störst bland personer med 
funktionsnedsättning. Ohälsan bland dem 
hör samman med brist på inflytande, 
ekonomisk otrygghet, diskriminering och 
brist på tillgänglighet. Att klara av 
vardagssysslorna är en central hälsofråga.

• Funktionshinderfrågorna ska integreras i 
folkhälsoarbetet.

Tidpunkt: 2016 – 2018 
Ansvarig: Kommunstyrelsen
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3. Information och kommunikation

• Information på kommunens webbsida ska 
vara lättläst, enligt konceptet Klarspråk.

• Information på kommunens hemsida ska 
kunna översättas till teckenspråk.

• Kommunens hemsida ska ha tillgång till 
talsyntes.

• Berörda medarbetare i kommunen ska 
utbildas i att skriva klarspråk.

• Trycksaker som informerar om händelser i 
kulturlivet ska göras tillgängliga i 
alternativa format.

• En standard för hur handlingar och 
dokument presenteras på kommunens 
hemsida så att alla har möjlighet att ta del 
av materialet ska utarbetas.

• Behov av teckentolkning ska tillgodoses.
Tidpunkt: 2016 – 2018 

Ansvariga: Kommunstyrelsen i samarbete 
med övriga nämnder

4. Fysisk miljö

Bostäder och Lokaler
•  Basutformningsprogrammet ”Bättre för 

alla” ska tillämpas vid alla kommunala 
markanvisningar för nybyggnation av 
bostäder.

•   Enkelt avhjälpta hinder, inklusive brister i 
ljudmiljön, i publika lokaler ska undanröjas 
omgående.

•   Vid gransknings- och tillsynsärende 
gällande publika lokaler ska 
tillgängligheten och användbarheten 
prioriteras förutsatt att detta 
överensstämmer med gällande 
lagstiftning.

•   Vid beställning av mindre 
ombyggnadsarbeten och reparationer i 
gatumiljö och i kommunala byggnader ska 

beställaren alltid bedöma, och 
dokumentera, vilka eventuella 
förbättringsåtgärder avseende 
tillgänglighet som är lämpliga att utföra i 
samband med arbetena.

•   Inbjudan och annons om kommunala 
evenemang ska innehålla upplysningar om 
tillgänglighet och kontaktperson.

•   Planering av kommunala möten, 
seminarier och konferenser ska ske med 
prioritering utifrån platsens/lokalens 
tillgänglighet.

•   Anordningar som är viktiga för 
tillgängligheten, till exempel hissar, 
porttelefoner, dörrautomatiker och 
utrymningslarm ska hållas i sådant skick 
att de alltid uppfyller sitt ändamål. 
Regelbundna funktionskontroller ska 
utföras.

Tidpunkt: 2016– 2018 
Ansvariga: Alla nämnder

  Teleslinga 
•  Teleslingor eller tillgång till hörseltekniska 

hjälpmedel ska finnas i kommunens 
samlingslokaler (lokaler som rymmer 
minst 50 personer).

•   Teleslingor ska skyltas tydligt både i 
kommunens lokaler och i andra publika 
lokaler.

•   Rutiner och instruktioner för kontroll av 
teleslingor i kommunens lokaler ska finnas.

•   Berörd personal ska ha kunskap om hur en 
teleslinga fungerar.

Tidpunkt: 2016– 2018 
Ansvarig: Miljö- och byggnadsnämnden

Sophantering
•   Nya sophanteringssystem ska vara 

tillgängliga och användbara för alla.
•   Råd och anvisningar för utformning av 

sopsystem, soprum och sopkärl med 
beaktande av tillgänglighetsaspekterna ska 
utvecklas. Informationsinsatser för 
fastighetsägare ska genomföras löpande.

Tidpunkt: 2016-2018
Ansvarig: Tekniska nämnden

Kommentar [EN2]:  Miljö och Bygg önskar detta tillägg, se 
remissvar.



9

Upphandling
•   Tillgänglighet och användbarhet för 

personer med funktionsnedsättning ska 
tillgodoses i all kommunal upphandling.

Tidpunkt: 2016 – 2018 
Ansvariga: Samtliga nämnder

Utemiljön
•  Hinder i gatumiljön ska undanröjas.
•  Enkelt avhjälpta hinder på kommunala 

lekplatser ska identifieras och undanröjas.
• Trottoarer och gångstråk ska hållas fria från 

hinder om försvårar framkomligheten. 
Riktlinjer för skyltar och varuexponering på 
gångbanor ska finnas.

• Uteserveringar ska vara tillgängliga för 
personer med rörelsenedsättning.

• Snöröjande personal ska utbildas i hur 
trottoarer, uppfarter och ramper ska göras 
snöfria. Speciell uppmärksamhet ska ägnas 
gränszonerna mellan allmän platsmark och 
privatägd mark, så att snövallar inte 
uppstår där.

• Via appen ”Tipsa kommunen” kan man 
snabbt och enkelt anmäla fel och brister på 
kommunens anläggningar. Appen är gratis 
och finns att hämta i App store och Google 
Play.

Tidpunkt: 2016
Ansvarig: Tekniska nämnden

5. Utbildning och arbete

   Utbildning
• Varje elev ska få individuellt stöd utifrån 

sina behov för att klara sin utbildning.
• Elever med funktionsnedsättning ska ges 

goda möjligheter till inkludering.
• Resurserna till förskola och grundskola 

fördelas per elev i en direkt skolpeng. 
Utöver det finns särskilda resurser för 
elever i stora behov av särskilt stöd samt 
för lokalanpassningar.

• Föräldrar ska vid behov få stöd och 
information för att hitta en optimal 
lösning för sitt barn

• Vuxenutbildningen ansvarar för att det 
finns de resurser och hjälpmedel som är 
nödvändiga för att studerande med syn-, 
hörselnedsättning eller annan 

funktionsnedsättning ska kunna fullgöra 
sin utbildning.

• Förhållningssätt och arbetsmetoder ska 
utvecklas utifrån varje elevs behov.

• Berörd personal ska ges löpande 
fortbildning med generella och individuella 
delar utifrån aktuell elevs enskilda behov.

• Alla elever ska under skoltiden få insikt i 
vad det innebär att leva med 
funktionsnedsättning.

Tidpunkt: 2016 – 2018
Ansvarig: Barn- och utbildningsnämnden

Arbete
• Kommunen ska eftersträva att allas 

arbetsförmåga tas tillvara.
• Kommunen ska verka som föredöme och 

erbjuda anställning, praktikplatser och 
sommarjobb till personer med 
funktionsnedsättning. Möjlighet till 
individuellt anpassad tjänstgöringsgrad 
ska finnas.

• Rekryteringsprocessen ska säkra att inga 
individer/ grupper missgynnas.

• Kommunen ska arbeta för mångfald bland 
medarbetarna i den kommunala 
verksamheten.

• Kommunen ska utveckla 
samverkansformer och verktyg 
tillsammans med andra aktörer i syfte att 
nå målet lönearbete på den reguljära 
arbetsmarknaden.

Tidpunkt: 2016 – 2018 
Ansvariga: Samtliga nämnder

6. Kultur och fritid

Kultur- och idrottsverksamhet
• Musikskolan ska vara tillgänglig även för 

barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning.

• Allaktivitetshuset Älvkullen ska vara 
tillgängligt med ramp och teleslinga.

• På kommunens bad ska det finnas liftar till 
bassängerna och i omklädningsrummen 
ska det finnas plats för personer i rullstol. 
Det ska finnas möjlighet till 
omklädningsrum och toalett där personer 
med funktionsnedsättning kan ta med sig 
personlig assistent av motsatt kön.

Kommentar [EN3]:  BUN föreslår att punkten utgår, se 
remissvar.
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Tidpunkt: 2016 – 2018 
Ansvarig: Kultur- och fritidsnämnden

Föreningsliv
• Föreningar som får bidrag från kommunen 

ska vid arrangemang eller utlåning av 
lokaler beakta tillgängligheten i och till sin 
verksamhet och sina lokaler.

• Kommunen ska stödja 
funktionshinderföreningarna genom 
exempelvis ekonomiskt bidrag.

 Tidpunkt: 2016 – 2018
Ansvariga: Kultur- och fritidsnämnden, 

socialnämnden

Mötesplatser för barn och ungdomar
• Fritidsgårdar och bygglekar ska vara 

tillgängliga för alla.
• Alla lekplatser på parkmark ska förses 

med en skylt med information om 
lekplatsens namn, vart man vänder sig 
vid felanmälan/förbättringsförslag. 

Tidpunkt: 2016 – 2018 
Ansvariga: Tekniska nämnden

Turistservice
• Kommunens medborgarkontor kan 

hänvisa vart man vänder sig med frågor 
om tillgänglighet på turistmål i 
kommunen.
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7. Stöd, Service och Tjänster

Kollektivtrafik
• Centrum ska vara tillgängligt med 

kollektivtrafik.
• Kollektivtrafikens terminaler ska vara 

anpassade och tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning enligt Skånetrafikens 
standard.

• Vid översyn av linjer för kollektivtrafik ska 
särskild hänsyn tas till målpunkter för äldre 
personer och personer med 
funktionsnedsättning.

• Väderskydd bör installeras på hållplatser med 
god resandefrekvens i enlighet med 
Skånetrafikens standard.

Tidpunkt: 2016 – 2018 
Ansvarig: Kommunstyrelsen och tekniska nämnden

Stöd och service
• Kommunen ska verka för att personer med 

funktionsnedsättning får information om vilka 
generella insatser som finns i samhället.

• Berörd personal ska få kompetensutveckling 
kring intentionerna i den nationella planen för 
handikappolitiken. Särskilt fokus ska vara unga 
med funktionsnedsättning.

• Social sektor ska under planperioden 
utvärdera rehabiliteringsprocessen, där 
hjälpmedel är en del. Fokus ska vara trygghet 
och säkerhet och medborgarnas erfarenheter 
ska tas med i utvärderingen.

• Personal inom äldreomsorg och omsorger om 
personer med funktionsnedsättning ska 
utbildas i hörselskadekunskap och 
synskadekunskap.

• Social sektor ska i sina verksamheter 
kontinuerligt arbeta för att säkerställa att 
personalen har den kompetens som behövs för 
att kunna utföra sitt uppdrag och kunna 
kommunicera med och bemöta individer med 

olika funktionsnedsättningar.
Tidpunkt: 2016 – 2018 

Ansvarig: Socialnämnden

Brukarinflytande
• För att öka inflytande och insyn för den 

enskilde ska social sektor utveckla 
handläggnings- och genomförandeprocessen.

   Tidpunkt: 2016 – 2018 
  Ansvariga: Socialnämnden
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Referenslista

FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning
Sverige har ratificerat FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Det betyder att Sverige 
är juridiskt bunden av konventionens innehåll. 
http://www.mfd.se (före detta Handisam)

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller 
barnkonventionen som den ofta kallas, antogs 
av FN:s generalförsamling den 20 november 
1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn 
oavsett bakgrund rätt att behandlas med 
respekt och att få komma till tals. Bland annat 
ska barnets bästa komma i främsta rummet i 
alla åtgärder som rör barn. Konventionen 
definierar barn som varje människa under 18 år 
och innehåller fyra grundläggande principer 
som ska vara styrande för tolkningen av 
konventionens övriga artiklar.
http://www.barnombudsmannen.se

Salamancadeklarationen
Salamancadeklarationen handlar om hur skolan 
ska anordna undervisning för elever med 
särskilda behov. Deklarationen antogs den 10 
juni 1994 av UNESCO, FN:s organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur. En deklaration 
har politisk snarare än rättslig betydelse. 
http://www.skolverket.se

Diskrimineringslagen (2008:567) 
Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 
2009. Samtidigt inrättades 
Diskrimineringsombudsmannen, som har tillsyn 
över att lagen följs. I diskrimineringslagen gäller 
förbudet mot diskriminering inom i princip alla 
samhällsområden och för samtliga 

diskrimineringsgrunder. Lagen ska alltså 
motverka diskriminering på grund av bland 
annat funktionsnedsättning. 
http://www.riksdagen.se

Språklagen (2009:600)
Sverige har sedan den 1 juli 2009 en särskild 
språklag. I denna lag finns bestämmelser om 
det svenska språket, de nationella 
minoritetsspråken och det svenska 
teckenspråket. Enligt språklagen har det 
allmänna, det vill säga staten, kommunerna och 
landstingen, bland annat ett särskilt ansvar för 
att skydda och främja det svenska 
teckenspråket. 
http://www.riksdagen.se

Plan- och bygglag (2010:900), PBL och Plan- 
och byggförordning (2011:338), PBF
Tillgänglighet och användbarhet i den byggda 
miljön regleras framför allt av plan- och 
bygglagen och plan- och byggförordningen. 
Nya PBL och PBF trädde i kraft den 2 maj 2011 
och gäller för nybyggnad, ändring och underhåll 
av byggnadsverk. Föreskrifter och allmänna råd 
om hur man tillämpar kraven i lagen och 
förordningen ges ut av Boverket. 
http://www.riksdagen.se

http://www.mfd.se/
http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
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Boverkets föreskrifter om ändring verkets 
föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om 
avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på 
allmänna platser (BFS 2013:9), HIN 3 
Föreskrifterna gäller tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga och omfattar lokaler dit 
allmänheten har tillträde (publika lokaler) samt 
allmänna platser. http://www.boverket.se

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
tillgänglighet och användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
på
allmänna platser och inom områden för andra 
anläggningar än byggnader (BFS 2011:5), ALM 
2 Föreskrifter över att allmänna platser och 
områden för andra anläggningar än byggnader 
ska kunna användas av personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga och gäller när 
en allmän plats nyanläggs samt när ett område 
för andra anläggningar än byggnader nyanläggs.
http://www.boverket.se

Klarspråk
Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på 
ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk 
handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha 
tillgång till och rätt att förstå vad som står i 
texter som skrivs av myndigheterna.
http://www.sprakradet.se/klarspråk

Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 
2016-2018

Konventionskollen från HSO Skåne
Konventionskollen är ett test från HSO Skåne. På 
hemsidan kan man testa nio olika 
vardagssituationer och se om de lever upp till 
FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.
http://www.konventionskollen.se/

http://www.boverket.se/
http://www.boverket.se/
http://www.sprakradet.se/klarspr%25C3%25A5k
http://www.konventionskollen.se/


PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-10-24 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/339

§ 306 Plan för delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Inkomna remissvar översänds till socialnämnden för handläggning.

2. Informationen anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har upprättat förslag till Plan för delaktighet och jämlikhet för personer 
med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-28 att Plan för delaktighet och 
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning remitteras till samhällsbyggnadssektorn, 
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, HFAB 
och HSOSkåne för yttrande till kommunstyrelsen senast den 30 september 2016.

Remissvar har lämnats av MBN samt HFAB och Samhällsbyggnadssektor har tagit del av 
förslaget som ligger i linje med insatser som görs vid investeringar och driftinsatser och 
har inget att yttra.

HSOSkåne avstår från att inkomma med remissvar.

 

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-06-28 (2016-06-28 KSAU §229).doc
2. Delaktighet-för-alla-2016-2018.docx
3. Miljö- och byggnadsnämnden 2016-09-20 (2016-09-20 MBN §124).doc
4. 16-09-27<!-- 8. File -->16-0659-2 Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschef 
Rolf Englesson.docx
5. 2016-08-29 TN § 68 yttr funktionsnedsättning.doc
6. Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 (2016-09-26 BUN §151).doc
7. Remissvar till Gunilla.pdf 
 
_____



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-09-26 1 (2)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr BUN 2016/254

§ 151 Remiss: Plan för delaktighet och 
jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning 2016-2018

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Barn- och utbildningsnämnden instämmer i förslaget under förutsättning att nedanstående 
förändringar görs.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har begärt remissvar på Plan för delaktighet och jämlikhet för personer 
med funktionsnedsättning. I planen anges strävansmål och strateger som sorterats på 
olika sektorers ansvar. I allt väsentligt är de strategier som föreslås för utbildningsområdet 
sådant som redan regleras i nationella styrdokument. Följande förändringar föreslås 
emellertid:

Strategi

5. Utbildning och arbete

• Förskolan och skolan ska erbjuda en god och kreativ studiemiljö som är anpassad både 
efter elevens och efter gruppens behov.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att ordet kreativ byts till stimulerande, dels för att 
det harmonierar med övriga styrdokument dels för att det tydligare syftar till möjligheten 
att utveckla kunskaper och förmågor.

Handlingsplan för genomförande

5. Utbildning och arbete

Utbildning

• Föräldrar ska vid behov få stöd och information för att hitta en optimal lösning för sitt 
barn

Skrivningen är vag och det är otydligt vad för stöd och lösningar som avses och i vilka 
sammanhang. Skolan samarbetar med föräldrarna inför skolans utredningar av stödbehov 
och inför planerade stödinsatser i skolan oavsett om stödbehoven är relaterade till en 
funktionsnedsättning eller ej. I övrigt samverkar skolan med andra sektorer i kommunen 
och med hälso- och sjukvården som i sin tur har till uppgift att stödja föräldrarna till barn 
med funktionsnedsättningar. Om skolans resursteam ska användas konsultativt för 
vägledning av föräldrarna för att hitta lösningar för livssituationen i ett vidare perspektiv 
än just skolsituationen, är den omfattning av elevhälsoresurser som finns idag otillräcklig. 
Barn- och utbildningsnämndens uppfattning är att uppgifter av sådan karaktär inte heller 
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Sammanträdesdatum Sida

2016-09-26 2 (2)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

ryms i skolans uppdrag.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Barn- och utbildningsnämnden att ovanstående 
punkt utgår.

Beslutsunderlag
Delaktighet-för-alla-2016-2018.docx
Remissvar.docx.pdf
2016-06-23 SN § 117 plan pers funktionsneds.doc
_____



REMISSVAR

Datum Diarienummer Sida

2016-09-21 BUN 2016/254 1 (2)

BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR
Barn- och utbildningssektorn

Plan för delaktighet och jämlikhet för 
personermed funktionsnedsättning 2016-2018

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden instämmer i förslaget under förutsättning att nedanstående 
förändringar görs. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har begärt remissvar på Plan för delaktighet och jämlikhet för personer 
med funktionsnedsättning. I planen anges strävansmål och strateger som sorterats på 
olika sektorers ansvar. I allt väsentligt är de strategier som föreslås för 
utbildningsområdet sådant som redan regleras i nationella styrdokument. Följande 
förändringar föreslås emellertid: 

Strategi
5. Utbildning och arbete

• Förskolan och skolan ska erbjuda en god och kreativ studiemiljö som är anpassad 
både efter elevens och efter gruppens behov.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att ordet kreativ byts till stimulerande, dels för att 
det harmonierar med övriga styrdokument dels för att det tydligare syftar till möjligheten 
att utveckla kunskaper och förmågor. 

Handlingsplan för genomförande
5. Utbildning och arbete

   Utbildning

• Föräldrar ska vid behov få stöd och information för att hitta en optimal lösning för sitt 
barn

Skrivningen är vag och det är otydligt vad för stöd och lösningar som avses och i vilka 
sammanhang. Skolan samarbetar med föräldrarna inför skolans utredningar av stödbehov 
och inför planerade stödinsatser i skolan oavsett om stödbehoven är relaterade till en 
funktionsnedsättning eller ej. I övrigt samverkar skolan med andra sektorer i kommunen 
och med hälso- och sjukvården som i sin tur har till uppgift att stödja föräldrarna till barn 

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

Barn- och utbildningsnämnden
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2016-09-21 BUN 2016/254 2 (2)

BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR
Barn- och utbildningssektorn

med funktionsnedsättningar. Om skolans resursteam ska användas konsultativt för 
vägledning av föräldrarna för att hitta lösningar för livssituationen i ett vidare perspektiv än 
just skolsituationen, är den omfattning av elevhälsoresurser som finns idag otillräcklig. 
Barn- och utbildningsnämndens uppfattning är att uppgifter av sådan karaktär inte heller 
ryms i skolans uppdrag. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Barn- och utbildningsnämnden att ovanstående 
punkt utgår.

Cecilia Palmqvist
Biträdande Barn- och utbildningschef
cecilia.palmqvist@hoor.se

Beslutsunderlag
Remittering av Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning 
KSF 2016/339
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr MBN 2016/74

§ 124 Yttrande gällande plan för delaktighet 
och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar ge följande svar till kommunstyrelsen:

1. Det är bra att det i planen påpekas att resurser skall tillsättas i budgeten för att planen 
skall kunna förverkligas. Detta gör att planen kan bli ett bra och välfungerande verktyg.

2. När det gäller kravet att tillgänglighet och användbarhet skall prioriteras vid tillsyn av 
publika lokaler kan det vara så att detta inte stämmer med lagstiftningen och då är det 
svårt för miljö- och byggnadsnämnden att leva upp till det målet.

3. Det är bra att frågan om enkelt avhjälpta hinder tas upp som en prioriterad fråga.

Ärendebeskrivning
Dnr 2016/0659 i Miljö- och byggreda.

Social sektor har tagit fram ett program med ovanstående titel i syfte att göra hela Höörs 
kommun mer tillgänglig för alla. Miljö- och byggnadsnämnden har några synpunkter som 
listas nedan.

 

Det är bra att det i planen påpekas att resurser skall tillsättas i budgeten för att planen 
skall kunna förverkligas. Detta gör att planen kan bli ett bra och välfungerande verktyg.

 

När det gäller kravet att tillgänglighet och användbarhet skall prioriteras vid tillsyn av 
publika lokaler kan det vara så att detta inte stämmer med lagstiftningen och då är det 
svårt för miljö- och byggnadsnämnden att leva upp till det målet.

 

Det är bra att frågan om enkelt avhjälpta hinder tas upp som en prioriterad fråga.
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2016-09-20 2 (2)

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, Plan för delaktighet 
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning – remissvar från miljö- och 
byggnadsnämnden, 2016-09-13.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-28 § 229, Remittering av plan för delaktighet 
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i.
3. Socialnämndens arbetsutskott 2016-06-08 § 127.
4. Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
_____



Förslag till beslut i
Miljö- och byggnadsnämnden
Datum
2016-11-02
Handläggare
Rolf Englesson 

Miljö- och byggmyndigheten
Södergatan 28

Box 53 | 243 21 Höör
0413-280 00 | Fax 0413-281 75

miljo-byggnadsnamnd@hoor.se | hoor.se

MBN §      Dnr 2016/0659

Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning – 
remissvar från miljö- och byggnadsnämnden

Social sektor har tagit fram ett program med ovanstående titel i syfte att göra hela Höörs 
kommun mer tillgänglig för alla. Miljö- och byggnadsnämnden har några synpunkter som 
listas nedan.

Det är bra att det i planen påpekas att resurser skall tillsättas i budgeten för att planen skall 
kunna förverkligas. Detta gör att planen kan bli ett bra och välfungerande verktyg. 

När det gäller kravet att tillgänglighet och användbarhet skall prioriteras vid tillsyn av publika 
lokaler kan det vara så att detta inte stämmer med lagstiftningen och då är det svårt för miljö- 
och byggnadsnämnden att leva upp till det målet.

Det är bra att frågan om enkelt avhjälpta hinder tas upp som en prioriterad fråga. 

     

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden      

Nämnden beslutar 
Att lämna ovanstående svar till social sektor

Miljö- och byggmyndigheten

Rolf Englesson
Miljö- och byggmyndighetschef



Dnr 2016/0659- 2(2)
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TEKNISKA NÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr TN 2016/115

§ 68 Plan för delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom Samhällsbyggnadssektorns yttrande och 
överlämna det till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Social sektor har arbetat fram en ny plan för delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning. För att få en högre svarsfrekvens önskar socialnämnden att 
kommunstyrelsen remitterar planen till berörda nämnder och intresseorganisationer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-28 att Plan för delaktighet och 
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning remitteras till samhällsbyggnadssektorn, 
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, HFAB 
och HSOSkåne för yttrande till kommunstyrelsen senast den 30 september 2016.

Samhällsbyggnadssektor har tagit del av förslaget som ligger i linje med insatser som 
görs vid investeringar och driftinsatser och har inget att yttra.

Beslutsunderlag
Förslag på plan ”Delaktighet för alla”
KSau beslut § 229 2016
_____



 

Datum 

2016-09-12 

Remissvar Delaktighet för alla 
Ärendebeskrivning 

Social sektor har arbetat fram en ny plan för delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat planen till bland annat HFAB 
för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 30 september 2016. 

Remissvar 

Tillgänglighetsfrågorna är viktiga för HFAB och finns redan idag med i vår verksamhet. Just nu pågår 
tillexempel ombyggnation av musikskolan för att bland annat öka tillgängligheten. När vi gör större 
ombyggnationer eller nyproduktion tar vi alltid in en certifierad sakkunnig inom tillgänglighet som 
granskar handlingar och ritningar för att vi ska bygga rätt från början.  

Vi har vårt fokus utifrån de nationella kraven som finns inom PBL och BBR. Dessa krav lever vi alltid 
upp till i våra upphandlingar och produktion av nya byggnader.  Att införa kommunala särkrav 
gällande tillgänglighet vid nyproduktion kommer hämma byggandet i Höör då särkraven gör det svårt 
att kunna nyttja byggbolagens standardiserade produkter.  

Effekten av kommunala särkrav beräknas till mellan 10 och 15 % ökade byggkostnaderna vilket i Höör 
skulle leda till att inget byggs, det skulle bli tvärnit för nyproduktion. Idag bygger HFAB bostäder på 
badhustomten (gamla brandstationen) en standardiserad produkt, SABOs framtagna KOMBO hus 
som följer BBRs tillgänglighetskrav Ändå räknar vi med att behöva skriva ner 10-15% av 
byggkostnaden. Om de kommunala särkraven gällt och prislappet gått upp 10-15 % hade det inte 
blivit byggt.  

NBO Housing Nordic är en ideell samarbetsorganisation för kooperativa och allänyttiga 
bostadsorganisationer i Norden och representerar närmare 2,5 miljoner bostäder i norden. De 
släppte i dagarna en rapport som heter ”Med gemensamma regler bygger vi billigare”. Där man vill 
ha ett gemensamt nordiskt regelverk och genom detta skapa fler aktörer och mer konkurrens på 
byggamrknaden.  

Byggpriserna i Sverige och Norge är Europas högsta och övriga norden ligger inte långt efter. I vart 
och ett av de fem nordiska länderna pågår ett intensivt arbete för att hitta billigare byggmetoder, 
men det arbetet stupar ofta på att varje enskild marknad är för liten. Med gemensamma regler skulle 
vi kunna skapa en nordisk byggmarknad vilket i en förläggning skulle ge både fler och billigare 
bostäder.  Att Höör nu skulle skapa kommunala särkrav (vilket förbjöds 2015) går helt stick i stäv med 
denna utveckling vilket drabbar Höörs möjlighet till att växa. 

 



I befintliga lokaler som kommunen hyr, ligger ansvaret att lokalerna är anpassade till den kommunala 
verksamheten som ska bedrivas i lokalerna på hyresgästen, detta är stipulerat i hyresavtalet. Det 
innebär att det är hyresgästen som känner verksamheten och vet vad som krävs gällande 
tillgängligheten. I samråd med oss gör en beställning på ombyggnationer/investeringar är behövda 
vilka vi då genomför och åtgärderna finansieras med hyresreglering.  

Alla HFABs fastigheter är inventerade gällande lätt avhjälpta hinder. De flesta åtgärdspunkterna är 
rättade, dock återstår några åtgärder så det är bra att planen påminner om att även de återstående 
skall rättas till. 

När det gäller hissars dörrautomatik, utrymningslarm mm finns det lagkrav på att de regelbundet ska 
besiktas och servas. HFAB sköter detta och har serviceavtal på alla våra anläggningar. 

HFAB håller på att ta fram en ny hemsida som kommer att vara anpassad för funktionshindrade, så 
att alla kan ta del av vår information, med bland annat talsyn och teckenspråk. I HFABs Informations- 
och kommunikationspolicy är användandet av Klarspråk redan inskrivet. 

HFAB styrelse 
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