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Välkomna!

Anders Magnhagen
ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande Dnr

1 Upprop

2 Godkännande av föredragningslistan

3 Val av justerare

4 Beslut i delegerade ärenden SN 2016/974

5 Anmälningar (sekretess) SN 2016/960

6 Arbetsutskottets protokoll SN 2017/49



KALLELSE

Datum Sida

2017-02-15 2 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Ärende/Föredragande Dnr

SN 2017/49

SN 2017/49

SN 2017/49

SN 2016/566

SN 2016/826

SN 2015/131

SN 2017/77

SN 2016/914

SN 2017/48

SN 2016/103

SN 2017/78

7 Särskilt förordnad vårdnadshavare

8 Särskilt förordnad vårdnadshavare

9 Nedläggning av faderskapsutredning enl 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken 

10 Ekonomi och verksamhet

11 Frostavallens EKB - uppföljning av handlingsplan

12 Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut

13 Medarbetardriven innovation - rapport biolight

14 Prioritering vid verkställande av korttidsplatser på Björken

15 Intern kontrollplan 2017 för socialnämnden 

16 Åtgärd för att säkerställa sommarvikarier

17 Rapportering till IVO kvartal 4 2016

18 Socialnämndens bokslut 2016

19 Delegerad beslutsrätt till LSS handläggare

20 Redovisning från kontaktpolitiker

21 Socialchefen informerar



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 3 (25)

SOCIALNÄMNDEN

1 Upprop

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

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 4 (25)

SOCIALNÄMNDEN

2 Godkännande av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslistan till mötet. En föredragningslista bifogas 
kallelsen.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 5 (25)

SOCIALNÄMNDEN

3 Val av justerare

Ärendebeskrivning
En justerare till mötets protokoll ska utses av nämnden.

Det är Stefan Liljenbergs (SD) tur att justera.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 6 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/974

4 Beslut i delegerade ärenden

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut i ärenden med av socialnämnden delegerad beslutsrätt. En 
förteckning av beslutet föreligger.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 7 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/960

5 Anmälningar (sekretess)

Förslag till beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 8 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/49

6 Arbetsutskottets protokoll

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger arbetsutskottets protokoll 2017-02-01 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2017-02-01.

Beslutsunderlag
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-02-01
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 9 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/49

7 Särskilt förordnad vårdnadshavare

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 10 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/49

8 Särskilt förordnad vårdnadshavare



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 11 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/49

9 Nedläggning av faderskapsutredning enl 
2 kap 7 § 1 p föräldrabalken



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 12 (25)

SOCIALNÄMNDEN

10 Ekonomi och verksamhet

Ärendebeskrivning
Information om ekonomi och verksamhet innevarande budgetperiod till och med januari.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 13 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/566

11 Frostavallens EKB - uppföljning av 
handlingsplan

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 20 oktober att begära en uppföljning av den åtgärdplan 
som Frostavallens EKB upprättat för de synpunkter som nämnden om verksamheten. En 
rapport med redovisning av vidtagna åtgärder har kommit från verksamheten. Rapporten 
redovisas.

Beslutsunderlag
Åtgärdsplan Frostavallens EKB 2 oktober 2016
Kompletterande skrivelse från EKB
Arbetsutskottets protokoll § 51 2017
Åtgärdsplan från EKB
Utredning i ärendet
Information - Lista med samarbete Höörs Ungdomsboende
SN § 172 2016
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 14 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/826

12 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut

Förslag till beslut
arbetsutskottet föreslår socialnämnden förorda kommunfullmäktige besluta att ett 
generellt avdrag på 1 % för föreningsavgift ska göras vid beräkning av omsorgsavgift.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har återremitterat ärende om kyrkoavgiften som underlag vid 
beräkning av avgifter för omsorg inom socialtjänsten. Återremissen avser kompletterande 
beredning med anledning av nya uppgifter som framkommit vid kommunstyrelsens 
beredning till fullmäktige.

Beslutsunderlag
KF § 8 2017
Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut - Komplettering
Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut
SN § 193 2016
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 15 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2015/131

13 Medarbetardriven innovation - rapport 
biolight

Ärendebeskrivning
Sårbehandling med Biolight framfördes som en idé inom projektet medarbetardriven 
innovation. Utrustning köptes in har på försök genomförts använts under en period. 
Utvärdering av erfarenheter och resultat har sammanställts i föreliggande rapport.

Beslutsunderlag
Biolight-rapport
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 16 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/77

14 Prioritering vid verkställande av 
korttidsplatser på Björken

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta prioriteringslistan för Björkens 
korttidsplatser.

Ärendebeskrivning
På björken förfogas över ett begränsat antal korttidsplatser som ska tjäna olika former av 
behov. Höörs kommun har under en tid tvingats köpa externa platser för personer med 
demenssjukdom för att täcka behovet, ibland utanför kommungränsen. Det finns ett behov 
av att prioritera vilka av de olika former av korttidsbeslut, som i första hand ska 
verkställas på korttidsplatserna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Prioritering vid verkställande av korttidsplatser på Björken
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 17 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/914

15 Intern kontrollplan 2017 för 
socialnämnden 

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden besluta att anta föreslagen intern kontrollplan för 
år 2017.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2016-12-22 om fyra processer som ska kontrolleras vid 2017 
års intern kontroll. Utifrån detta beslut har sektorn utarbetat en intern kontrollplan för 
2017.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2017 Socialnämnden
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 18 (25)

SOCIALNÄMNDEN

16 Åtgärd för att säkerställa sommarvikarier

Ärendebeskrivning
Information



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 20 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/48

17 Rapportering till IVO kvartal 4 2016

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden besluta att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapportering enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen och 28 f-h LSS

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS

Följande har rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg

SoL Äldreomsorg – Alla beslut verkställda

SoL OF – 1 beslut ej verkställt pga att medborgaren ställt mycket snäva krav på insatsens 
utformning.

SoL IFO – alla beslut är verkställda

LSS OF – 1 beslut som ej verkställts pga att medborgaren istället tackat ja till annan 
insats. 1 avbrott i verkställigheten pga att kontaktpersonen avsagt sig uppdraget.

Beslutsunderlag
Kvartalsrapport 2017-01-16
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 21 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/103

18 Socialnämndens bokslut 2016

Ärendebeskrivning
Bokslutet för 2016 redovisas.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2016
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 22 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2016/923

19 Investeringar 2018 - konsekvenser

Ärendebeskrivning
Information om socialnämndens investeringsbudget 2018.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 23 (25)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2017/78

20 Delegerad beslutsrätt till LSS handläggare

Ärendebeskrivning
Förslag om ny delegat



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 24 (25)

SOCIALNÄMNDEN

21 Redovisning från kontaktpolitiker

Ärendebeskrivning
Kontaktpolitikernas redovisning om genomförda och planerade kontakter med sina 
kontaktverksamheter.

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-02-15 25 (25)

SOCIALNÄMNDEN

22 Socialchefen informerar

Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar om sektorns arbete och vad som är på gång inom 
socialnämndens verksamhetsområde.

_____



HÖÖR HOTELL OCH KONFERENS AB

20170116
Skriven av: Anna Englund, Verksamhetschef

Uppföljning av åtgärdsplan

Frostavallens EKB, Höör
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Uppföljning av åtgärdsplan
Frostavallens EKB, Höör

Personaltäthet
Rekrytering av personal är klar. Det är nu fyra stycken dagtid 7.30-17.00, alltid en samordnare i 
tjänst måndag till söndag 8-16, tre stycken var kväll 15.00-22.00 och två stycken vaken natt var 
dag. Det sker en överrapportering mellan varje skiftbyte där man går igenom dagens händelser, 
planering, aktiviteter etcetera. 

Rekrytering
Klar. Det nya schemat kom att börja gälla från och med den 14 november 2016. 

Kompetensutveckling
Personalen har fått handledning i stress och konflikthantering av Feelgood.

Gällande utbildning i MI har det varit svårt att få tag i någon som kan hålla i detta då de flesta 
som har den utbildningen är fullbokade. Lika så Rädda Barnens utbildning ”Snacka loss” som 
bara hålls vid enstaka tillfällen och något datum för 2017 har ej kommit. 

16 januari Föreläsning med Mustafa Panshiri, arbetar som polis i Linköping med egen erfarenhet 
av att komma som flykting från ett talibanstyrt Afghanistan, som 11 åring med sin familj. 

7-8 februari kommer viss personal att delta på TKTs (Teamet för krigs- och tortyrskadade) 
utbildning i Malmö. 

Aktivitetsgrupp
Vårt matlagningsprojekt startade bra för att sedan ebba ut då pojkarna inte var intresserade att 
delta i detta. Vi försöker motivera dem att anmäla sig men intresset är svalt.

Hantverksgruppen sätter i gång 16 januari. Den har vi medvetet väntat med då vi haft en 
ungdom som vandaliserat boendet och som nu är flyttad från Frostavallen. 

På husmötena försöker vi kartlägga vad våra ungdomar skulle vilja göra, dock är våra ungdomar 
just nu i en fas där deras motivation för skola och övriga intressen är låg på grund av oro för 
utvisning och att deras väntan på asylprocessen tagit väldigt lång tid. 

Säkerhet
Vi fortsätter att ta in nya uppdateringar från belastning/misstankeregistret var 6:e månad. 

Anna Englund, Verksamhetschef
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Sammanställning av det aktiviteter som sker på Frostavallens EKB samt 
samarbete med föreningar.

Alla pojkar som vill har tillgång till ett årskort på Friskis och Svettis i Höör.

Samtliga pojkar har, om de vill, var sitt månadskort på badhuset i Höör. Det 
finns vissa restriktioner kring detta kort och kan bli indraget vid misskötsel. Det 
fylls på månatligt.

Varje dag kör kvällspersonal ner till Höör kring 21.15-21.30 för att hämta pojkar 
som varit på Älvkullen eller andra aktiviteter.

På Frostavallen finns ett spelrum. Där finns ett biljardbord, ett pingisbord. Det 
finns sällskapsspel och utrymmen att sitta och läsa. I vår bodega finns ett PS3 
(playstation tv-spel) med 18 olika spel att använda. 

Vi har läxhjälp av Edlira, hon är utbildad engelskalärare och tränar främst 
engelska med pojkarna. Läxhjälp finns må-to 18.00-20.00. Övriga tider och 
helger hjälper personalen de som ber om hjälp. 

Vi har introducerat killarna på Mötesplats Otto i Malmö, något som var mycket 
uppskattat.

Vi samarbetar med Tillsammans i Höör där några av våra pojkar är flitiga 
besökare.

Vi uppmuntrar till individuella aktiviteter. Alla gillar inte sport utan några har 
önskat att få ta gitarrkurs i stället. 

I övrigt tycker vi att då man är 16-17 år har man ett eget ansvar att själv söka 
aktiviteter och skapa nya kontakter.  



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-01 1 (1)

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2016/566

§ 51 Frostavallens EKB - uppföljning av
handlingsplan

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att begära kompletteringar från 
verksamhetsutövaren för Frostavallen EKB för att utveckla redovisningen i stort. Särskilt 
behövs en beskrivning av hur man bemöter och förebygger den oro som beskrivs i väntan 
på besked om uppehållstillstånd, hur man aktivt motiverar ungdomarna till aktiviteter, och 
varför det finns problem att få igång aktiviteter. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 20 oktober att begära en uppföljning av den åtgärdplan 
som Frostavallens EKB upprättat för de synpunkter som nämnden om verksamheten. En 
rapport med redovisning av vidtagna åtgärder har kommit från verksamheten. Rapporten 
redovisas.

Yrkanden
Anders Magnhagen (S) föreslår att arbetsutskottet begär kompletteringar från 
verksamhetsutövaren för Frostavallen EKB för att utveckla redovisningen i stort. Särskilt 
behövs en beskrivning av hur man bemöter och förebygger den oro som beskrivs i väntan 
på besked om uppehållstillstånd, hur man aktivt motiverar ungdomarna till aktiviteter, och 
varför det finns problem att få igång aktiviteter. 

Beslutsunderlag
SN § 172 2016
Åtgärdsplan Frostavallens EKB 2 oktober 2016
_____



HÖÖR HOTELL OCH KONFERENS AB

20161002
Skriven av: Anna Englund ,Verksamhetschef

Åtgärdsplan

Frostavallens EKB, Höör



1

Å
tg

är
ds

pl
an

 | 
 2

01
61

00
2

Åtgärdsplan
Frostavallens EKB, Höör

Personaltäthet
Vi ser tydligt att det finns brister i vår personaltäthet. Vi åtgärdar detta genom att rekrytera till 
ytterligare tre tjänster. Vi tillsätter två tjänster i form av samordnare som kommer att ha en operativ 
roll i verksamheten. Samordnaren blir direkt underställd ledningen på Frostavallen och kommer 
ansvara för att övrig personal följer och utför de rutiner, planering och värdegrund som finns. Vi 
tillsätter två samordnare av den anledningen att vi vill att den personen/personerna även är tillgängliga 
på helger. Samordnaren kommer även att delta i det dagliga arbetet på boendet. 

Rekrytering
Vi söker personal via vårt konto på arbetsförmedlingen. Man måste ansöka den vägen för att bli kallad 
till intervju. Vi har satt som krav att man måste vara 30 år, behärska svenska bra i både tal och skrift 
samt inkommit med utdrag från belastning och misstankeregistret innan påbörjad anställning. Vi 
tillämpar provanställning upp till 6 månader. Höör Hotell och Konferens AB/Frostavallen EKB är 
ansvariga för att rekrytera för verksamheten lämplig personal. 

Tidsram 
Rekrytering pågår, vi kommer så snart den är klar att börja gå på det nya schemat. Vår intention är att 
detta är åtgärdat innan november 2016 men senast 1 december. 

Kompetensutveckling
För att se till våra ungdomars bästa utifrån trygghet/säkerhet,  att få bra bemötande, integritet, 
problematik, utbildning, individuella fritidsaktiviteter kommer vi att satsa på kompetenshöjande 
utbildningar för vår personal. 

Vi kommer att utbilda all personal i MI. Detta kommer att starta så fort utbildningsledaren har tid och 
möjlighet. Vi kommer även att i samverkan med Ungbo och Torpet att samköra vissa gemensamma 
utbildningar. Frostavallens personal kommer med start 6 oktober att få handledning i stress och 
konflikthantering via Feelgood (Malmö) 2.5 timmar vid 3 tillfällen under oktober 2016. En handledare 
kommer även att observera personalens arbete på plats och sedan utvärdera vad eventuellt 
personalgruppen behöver för stöd. 

Rädda Barnen har en utbildning som heter ”Snacka loss” och denna kommer också att prioriteras. 

Tidsram 
Handledning pågår okt/nov 2016.

MI, intentionen är så snart som möjligt. Senast februari 2017.

Övriga utbildningar i samverkan, kommer att ske fortlöpande under 2016 och 2017.

Aktivitetsgrupp 
Vi kommer att arbeta mer med individuella handlingsplaner för pojkarnas integrering. Därför har vi 
tillsatt en ”Aktivitetsgrupp”.
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Vi startar med 2 projekt parallellt med varandra. Den ena är ett matlagningsprojekt där man får 
möjlighet att lära sig laga mat. Utöver matlagning kommer den även innehålla läran om hygien i kök, 
städning av kök, hur man förvarar mat och ekonomiskt tänkande vid inköp av matvaror och annat som 
man behöver i ett självhushåll.

Det andra projektet är ett hantverksprojekt. Vi kommer att påbörja en lättare renovering på boendet. 
Det ska målas om och tapetseras. Då vi i samtal med pojkar sett att det finns ett intresse att utföra 
praktiskt arbete så ser vi det som självklart att de själva ska få ta del av detta. Vi ser det som att om 
man själv har gjort det fint så kanske man är mer rädd om det och inte förstör.  

Projekten kommer att fortlöpa under kommande höst/vinter och efter nyår startar andra projekt utifrån 
pojkarnas önskemål. 

Tidsram 
Start oktober 2016 och fram till årsskiftet till att börja med.

Säkerhet 
Vi inför att de anställda var 6:e månad skall inkomma med uppdatering av 
belastning/misstankeregistret. 

Kommunen har möjlighet till full insyn i allt det som rör Frostavallen EKB och rätt att ta del av all 
dokumentation. 

Tidsram 
Omgående 

Anna Englund, Verksamhetschef 

Frostavallens EKB, Höör 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-10-20 1 (1)

SOCIALNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2016/566

§ 172 Utredning av klagomål på Höörs EKB-
boende

Beslut
Socialnämnden godkänner åtgärdsplanen från Frostavallens EKB, Höör och begär att 
verksamhetsutövaren kommer in med en uppföljning av åtgärderna i planen senast den 
15 januari 2017 för att redovisas på nämndens närmast följande sammanträde.

Ärendebeskrivning
I början av juli 2016 begav sig 19 av då 27 ungdomar på Höörs EKB-boende till 
Migrationsverket i Malmö för att klaga på boendet. Den 12 juli samlades dessa och 
ytterligare en ungdom från boendet för att skriva ner sina klagomål. En utredning har 
genomförts av sociala sektorn som uppmanat verksamhetsutövaren att komma in med en 
åtgärdsplan för de anmärkningar som riktats mot verksamheten.

Yrkanden
Anders Magnhagen (S) föreslår att nämnden godkänner åtgärdsplanen och begär att 
Verksamhetsutövaren kommer in med en uppföljning av åtgärderna i planen senast den 
15 januari 2017 för att redovisas på nämndens närmast följande sammanträde.

Beslutsordning
Förslaget från Anders Magnhagen (S) läggs fram för beslut. Socialnämnde bifaller 
förslaget.

Beslutsunderlag
Utredning i ärendet 27 sep 2016.
_____



Datum Diarienummer Sida

2016-09-27 SN 2016/566 1 (6)

SOCIAL SEKTOR
Staben

Utredning av klagomål på Höörs EKB-boende

I början av juli 2016 begav sig 19 av då 27 ungdomar på Höörs EKB-boende till 
Migrationsverket i Malmö för att klaga på boendet. Den 12 juli samlades dessa och 
ytterligare en ungdom från boendet på ett gym, som tillhör en god man, för att skriva ner sina 
klagomål. Övriga gode män var inte informerade, 
Klagomålen inkom till social sektor 160714. Utredning inleddes samma dag. 

Bakgrund
Under hösten 2015 anvisades ett stort antal ensamkommande asylsökande barn och 
ungdomar till Höörs kommun och det HVB-hem som drivs i egen regi fylldes snabbt. 
Ambitionen har hela tiden varit att ta emot anvisade barn i den egna kommunen och inte, 
som många andra kommuner, placera dem på HVB-hem och familjehem i andra kommuner. 
Detta stämmer väl överens med statens ambitioner och dom från Kammarrätten i Sundsvall 
2016-08-15, mål nr 1744-16. Kammarrätten slår här fast att ”ensamkommande barns behov 
av stöd tillgodoses normalt genom placering på ett HVB-hem på anvisningsorten”.  På så 
sätt underlättas ett nära samarbete med ansvariga socialsekreterare, liksom barnens 
etablering i kommunen när de fått uppehållstillstånd och blir Höörsbor i juridisk mening. I de 
fall barnen har särskilda behov, som inte kan tillgodoses på något av boendena i Höör, 
utreds naturligtvis dessa för att finna rätt placeringsform.
Med en ambition att ta emot de anvisade barnen i Höörs kommun, men utan lämpliga 
lokaler, dök möjligheten att teckna entreprenadavtal med Frostavallens ägare upp. De hade 
då ett avtal med Migrationsverket om att driva asylboende i en del av anläggningen, men 
avsåg driva HVB-hem i en annan, separat, del av Frostavallen. Migrationsverket uttryckte att 
man inte ansåg det vara lämpligt med ett asylboende och ett HVB-hem för ensamkommande 
asylsökande barn så nära varandra. Den sammanvägda bedömningen som gjordes av 
socialnämnden var emellertid att detta under rådande omständigheter var det bästa 
handlingsalternativet. Entreprenadavtal tecknades om 24 platser för pojkar 14 – 18 år, med 
möjlighet till fler platser. Höörs EKB-boende öppnades på Frostavallen.
Det stora antalet anvisade ensamkommande asylsökande ungdomar under senhösten 2015 
innebar, både för kommunens eget HVB-hem och boendet på Frostavallen, att personal 
rekryterades i snabb takt och att tidigare ambitioner gällande integrationsarbete fick 
åsidosättas. Grovt uttryckt var det ”mat på bordet och tak över huvudet” som gällde. Först 
under våren 2016 kunde det verkliga arbetet med att ge dessa ungdomar stöd och 
vägledning i mötet med det svenska samhället påbörjas. 

Nuläge
Höörs kommun har idag ansvar för 67 ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. 
Av de 66, som är placerade i kommunen bor 26 på Höörs EKB-boende. De har varit i Höör 
sedan förra hösten och väntar på det livsavgörande beskedet om de får uppehållstillstånd 
eller inte. Väntan är lång och de är oroliga för vad den förändrade lagstiftningen på 
asylområdet innebär för dem. Några av dem mår mycket dåligt psykiskt, något som visar sig 
i deras beteende. De har också med sig en misstro gentemot myndigheter och en rädsla för 
dolda agendor, vilket gör dem till lätta offer för desinformation.
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Utredningens genomförande

Utredningen startade 160714 och baserar sig på 
 Skriftliga klagomål från 20 ungdomar. Klagomålen har översatts av tolk.
 Ansvarig socialsekreterares samtal med respektive ungdom och hans gode man

utifrån klagomålen
 Muntliga och skriftliga klagomål från två gode män och en före detta anställd på

boendet
 Samtal med EKB-boendets verksamhetschef Anna Englund och biträdande

verksamhetschef John Christensen
 Samtal med socialsekreterare samt enhetschef och ställföreträdande enhetschef på

Höörs boende för ensamkommande asylsökande barn och barn med
uppehållstillstånd

 Egna iakttagelser på plats samt film inspelad med mobil

Under utredningens gång har jag tagit del av många rykten och personangrepp på enskilda 
personer. Jag kommenterar endast sådant som kunnat verifieras. Inte heller kommer jag att 
närmare kommentera alla detaljer i de klagomål som framkommit, utan jag koncentrerar mig 
på det jag bedömer vara relevant och allvarligt. En utredning har en begränsad hållbarhet i 
tid och rum och kan aldrig förmedla alla aspekter av den situation som belyses. Självklart 
kan det framkomma nya uppgifter, som ger anledning till en annorlunda bedömning.

Slutsatser 

Klagomålen
Av de 20 ungdomar, som samlades för att skriva ner sina klagomål var endast 19 med på 
Migrationsverket. Den ungdom, som inte var med på Migrationsverket, hävdar att han under 
hot från andra ungdomar tvingats följa med till gymmet och skriva ett klagomål. Två 
ungdomar hävdar att de tvingats skriva under, men att en annan ungdom formulerat 
klagomålet. Tre ungdomar säger att de skrivit delar av klagomålen, men att andra 
kompletterat och att de inte känner igen allt. En ungdom tar tillbaka allt, en vill inte 
kommentera något och en kan inte förklara innehållet i klagomålet. Resterande elva 
ungdomar uppger att de själva skrivit klagomålen.

Säkerheten på boendet
Att det vid ett tillfälle trängde sig in vuxna, som bodde på asylboendet, på Höörs EKB-
boende är känt av socialtjänsten. En av männen var knivskuren och det måste ha varit en 
mycket obehaglig upplevelse för de ungdomar som såg detta. Den akuta situationen 
avvärjdes snabbt och personen bor inte längre kvar på asylboendet. Några ungdomar 
uppger att det kommit in vuxna från asylboendet vid fler tillfällen, men detta har inte gått 
att verifiera. Höörs EKB-boende är låst och dörren kan endast öppnas av personal och av 
de ungdomar som bor där.
Uppgifter om att det sprängts en bomb på boendet har vid samtal med ungdomarna 
ändrats till att de hört en smällare. Det är oklart om denna kastades in utifrån eller tändes 
på inomhus.
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Maten
Klagomålen på maten handlade från början om att den var gammal, oätlig och att det var 
rester från asylboendet. I samtalen med ungdomarna framkommer det att klagomålen 
handlar om att den inte är dålig, men att de inte tycker om viss mat. 

Missförstånd gällande vilka rättigheter och skyldigheter ungdomarna har
Materialet visar att flera av ungdomarna tror att man kan välja var man vill bo. Exempel på 
detta är ”jag har sagt hela tiden i tio månader att jag inte vill bo här, men inget händer” och 
”jag vill flytta till Hässleholm eftersom min kompis bor där”.
Att det är svårt att förstå boendepersonalens uppdrag framgår tydligt. För många av 
ungdomarna framstår det som självklart att personalens uppgift är att vara ”snälla”, det vill 
säga göra det som ungdomarna ber dem om. Att personalens uppdrag är att stödja 
ungdomarna i att bli självständiga och ansvarstagande för att de ska klara att stå på egna 
ben, utan föräldrar, i det svenska samhället är naturligtvis inte enkelt att förstå. 
Flera av ungdomarna uttrycker förvåning över att det beteende de har får konsekvenser. 
Exempel är att en ungdom blir mycket upprörd över att inte bli skjutsad utan behöva 
promenera efter att ha medvetet förstört en cykel genom att kasta den i marken flera gånger. 
En annan ungdom uttrycker att han inte riktigt förstår varför han ska behöva betala för den 
fjärrkontroll han förstört.
Att de förväntat sig att bli skjutsade mer med bil återkommer flera ungdomar till. Exempel är 
”vi har bil på boendet, men vi använder aldrig den” och ”om vi ska till Malmö eller 
någonstans så hämtar de oss inte på kvällen. Cyklarna som de köpt går sönder hela tiden”.
Att förstå gränsdragningen mellan regionens ansvarsområde och vad boendepersonal kan 
påverka är naturligtvis inte enkelt. Av materialet framgår att flera ungdomar är upprörda över 
att de inte fått tid hos läkare, och tror att det är boendepersonalens fel. 

Före detta anställd påverkar och vilseleder ungdomarna
En före detta anställd, som entledigats från sitt uppdrag, har fortsatt ha kontakt med och 
påverkar flera av ungdomarna. Att flera av de klagomål ungdomarna framför har lagts i deras 
mun, utan att de förstått innebörden, framgår tydligt av materialet. Jag har talat med den före 
detta anställde vid flera tillfällen och nedanstående områden har hen återkommande tagit 
upp med mig. Hen har också pendlat mellan att vilja få fortsatt anställning på Höörs EKB-
boende och att boendet ska tvingas stänga.
Uppgiften att boendets brandlarm var avstängt och inte fungerande kom redan tidigt under 
sommaren från den före detta anställde, som då entledigats. Denna uppgift kontrollerades 
omedelbart och visade sig inte stämma. Boendets brandlarm fungerar enligt de regler som 
finns. Ungdomarnas återkommer emellertid till brandlarmet sina klagomål, men förstår då de 
får förklarat för sig hur det fungerar. 
Flera ungdomar berättar om sin oro för att personalen på Höörs EKB-boende skriver falska 
rapporter och negativa omdömen, som skickas till Migrationsverket och försvårar möjligheten 
för dem att få uppehållstillstånd. Att både boendepersonal och socialsekreterare har 
sekretess i förhållande till Migrationsverket har uppenbarligen inte tydliggjorts tillräckligt. Det 
enda tillfälle då sekretessen hävs är då Migrationsverket ställer en specifik fråga avseende 
åldersbedömning till socialtjänsten. 
Flera ungdomar uppger att de inte vill bo på ”ett privat boende”. Det visar sig sedan i 
samtalet med socialsekreteraren att de inte vet vad ett privat boende är. 
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Uppgifter om att socialtjänsten, Höörs EKB-boende och de gode männen har hemliga 
kopplingar till varandra är naturligtvis extra allvarliga eftersom det riskerar skada 
ungdomarnas förtroende för dem, som har möjlighet att påverka och förändra deras 
situation. 

Motsättningar mellan ungdomar
Att det förekommer motsättningar mellan olika grupper av ungdomar framgår av materialet. 
Pojkarna från Eritrea känner sig diskriminerade av dem från Afghanistan medan de 
pashtotalande ungdomarna säger sig vara särbehandlade och mobbade av både personal 
och andra ungdomar.  En pojke uttrycker att han ”hatar araber”. 
Motsättningarna visar sig också i olika bilder av situationen på EKB-boendet. Samtidigt som 
det finns många klagomål hörs också röster som ”Det finns de som går på karate i Malmö 
och jag spelar handboll. Personalen säger alltid att om ni har problem med aktiviteter så 
löser vi det (om klagomål på att det saknas aktiviteter)”, ”Anna håller ofta husmöte och då 
säger hon att jag pratar först och sedan får ni prata, men de andra ungdomarna bara 
fortsätter att klaga. De lyssnar inte utan bråkar och sedan lämnar de mötet” och ”Jag trivs 
bra här och vill inte flytta härifrån”.

Utmanande beteende 
En handfull ungdomar uppvisar ett mycket utmanande beteende mot boendepersonal, något 
som eskalerat efter uppmärksamheten i media. Flera ungdomar uttrycker att personalen inte 
kan göra dem något eftersom boendet ska stänga. En socialsekreterare berättar om en 
händelse i september då en grupp ungdomar rusar in på boendets kontor och kräver att bli 
skjutsade. De uppträder hotfullt, men möts av lugn. 

Oprofessionellt bemötande från personal
En majoritet av ungdomarna upplever att de blivit felaktigt eller olämpligt bemötta av 
personal. Personalen är namngiven och några av dem arbetar inte längre på boendet. 

Fyra av ungdomarna säger att personal går in i deras rum när de inte är där. Enligt 
verksamhetschef Anna Englund har detta skett tidigare, men att det nu finns mycket tydliga 
rutiner kring när detta får ske och då i sällskap med ungdomen själv. En ungdom säger att 
han inte tycker om att personal går in med skor i hans rum, något som Anna Englund håller 
med om är respektlöst.
Att personal ställer frågor om ungdomarnas ålder, var föräldrarna är och vad de gjorde i 
hemlandet upplevs av flera ungdomar som otillbörligt. Det är svårt att avgöra i vilken kontext 
dessa frågor ställts och om de är relevanta. Enligt ställföreträdande verksamhetschef John 
Christensen kommer dessa frågor bland annat upp i arbetet med integrationsmaterialet 
”Hitta Rätt”. Att ungdomarna, som lever med en misstro och rädsla för på vilket sätt lämnad 
information ska användas, reagerar på frågorna är inte konstigt.

Att personal skulle ha förnedrat deras religion eller sagt ”fuck God” har inte gått att verifiera. 

Några ungdomar säger att Anna Englund hotat med att skicka tillbaka dem till Afghanistan, 
något som tillbakavisas av såväl henne som flera andra ungdomar.
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Flera ungdomar beskriver att personal använt hög röst mot dem, skrikit eller sagt ”vad håller 
du på med?” i skarp ton, men några verifierade uppgifter om fysiskt våld förekommer inte.  I 
det fortsatta samtalet framkommer det att personal reagerat på vägran att städa, vägran att 
sänka ljudet eller att en ungdom slagit hårt i ett bord. Att personal sätter gränser för 
ungdomarnas beteende är en del av integrationsarbetet, men det måste naturligtvis ske på 
ett lugnt och samlat sätt även vid direkt provokation.

Jag har fått se en av de filmer som visats för media. Den visar en situation där en personal 
efter en konflikt fortsätter att argumentera med en ungdom om att det är skattebetalarna i 
Sverige som betalar för hans uppehälle i Sverige. Att förklara det svenska skattesystemet 
ingår förvisso i integrationsuppdraget, men att i det läget ta en sådan diskussion och 
dessutom gå efter ungdomen och fortsätta diskutera är mycket oprofessionellt. Utmanande 
ungdomar måste bemötas med lugn och stabilitet. Nämnda personal har fått en varning av 
arbetsledningen.

Personalsituationen och ledningens ansvar
Att det slarvats med kontroll av misstanke- och belastningsregister är allvarligt. Att en person 
förekommer i dessa register innebär i sig inget hinder för en anställning på ett HVB-hem, 
men en sådan bedömning måste vara mycket noggrann och innehålla sakliga skäl till varför 
personen trots dom eller misstanke är lämplig att arbeta i verksamheten. Personen ifråga 
ska bedömas lämplig utifrån de placerade ungdomarnas behov. I de två fall 
verksamhetschefen valde att anställa trots uppgift om domar delar jag inte hennes 
bedömning. Vid samtal med verksamhetschef Anna Englund förstår hon min ståndpunkt och 
har agerat i enlighet med den. 

För att kunna anställa personer med rätt kompetens krävs först och främst en definition av 
begreppet, vilket inte är så enkelt som det kan verka. Eftersom ett HVB-hem för 
ensamkommande asylsökande barn inte är ett behandlingshem, utan att hem för boende, 
handlar kompetens inte i första hand om social eller psykologisk utbildning. Min erfarenhet är 
att en avvägd blandning av personer med olika ålder, kön, bakgrund och utbildning är det 
mest lämpliga. Vissa gemensamma personlighetsdrag måste emellertid all personal ha. De 
måste vara lugna, stabila, trygga och kunna hantera provokationer utan att brusa upp eller ta 
det personligt. Personalen måste också vara professionella och inte vara kompisar med 
ungdomarna, utan stabila vuxna som under en begränsad tid av ungdomarnas liv ger dem 
det stöd de behöver för att klara sig i det svenska samhället som vuxna.
Att rekryteringen av personal haft brister har redan tidigare nämnts. Det ska dock också 
sägas att det under senhösten 2015 var mycket svårt att rekrytera personal eftersom 
efterfrågan var extremt stor.

Arbetet på ett boende för ensamkommande asylsökande ungdomar ställer stora krav på 
personalen vet vi. För att kunna utföra detta behövs handledning och utbildning men framför 
allt en gemensam värdegrund och syn på uppdraget. Att det finns brister inom detta område 
är uppenbart och en planering för att avhjälpa detta har redan påbörjats av ledningen på 
Höörs EKB-boende. 
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Att Anna Englund är verksamhetschef för både Höörs EKB-boende och Frostavallens 
asylboende reser frågan om hon räcker till för båda uppdragen. Enligt Anna ägnar hon EKB-
boendet större delen av sin tid, medan hon har annan personal som hanterar den dagliga 
driften av asylboendet. 

Det viktigaste uppdraget för personalen på ett boende för ensamkommande asylsökande 
ungdomar är att finnas till för dem i vardagen, för stöd och vägledning. Det måste finnas 
tillräckligt med personal för att kunna möta ungdomarna i samtal och vardagliga aktiviteter, 
både enskilt och i grupp. När tillvaron gungar och en ungdom mår dåligt ska personal kunna 
avsätta tid för samvaro och samtal. Det viktiga integrationsarbetet kräver också tid. Även om 
ungdomarna ännu inte fått besked om uppehållstillstånd har vi inte tid att vänta med att 
påbörja arbetet med att förbereda för ett vuxenliv i Sverige. Bemanningen på Höörs EKB-
boende ökar från oktober 2016, men det återstår att se om det krävs ytterligare personal. 
Exempel på röster från ungdomarna är ”jag önskar att personalen var ute och umgicks mer 
med oss” och ”personalen har ingen aning om vad som händer när vi är på våra rum”.

Analys
Ansvaret för att det bland ungdomarna finns missförstånd kring vilka rättigheter och 
skyldigheter de har, att det finns motsättningar mellan olika grupper och att utmanande 
beteende tillåts eskalera ligger på oss vuxna runt dem. Här finns det anledning för både 
socialtjänsten i Höör och ledningen på Höörs EKB-boende att rannsaka sig själv. Ett 
ansvar att vägleda ungdomarna har även gode män, som i sin tur är i behov av stöd i sin 
roll från överförmyndaren.
Både när det gäller rekrytering, handledning och utbildning av personal på Höörs EKB-
boende krävs förbättringsåtgärder. Personalgruppen behöver en tydlig värdegrund och ett 
gemensamt sätt att bemöta ungdomarna, med respekt och med tydliga krav. Det är 
verksamhetschefens ansvar att detta fungerar.

Bedömning
För att komma till rätta med de problem som finns på Höörs EKB-boende behöver en 
åtgärdsplan upprättas av boendets ledning.

Höör den 27 september 2016

Ewa Näslund
Biträdande socialchef/socialt ansvarig socionom



Aktiviteter och samverkan Ungdomsboendet Orupslund

Föreningar som ungdomarna har engagerat sig i under sin fritid

 Höörs IS (fotboll)
 Höörs IS (friidrott)
 Kang Jae tae kwon do
 Friskis och svettis
 In2shape
 Höörs United FF
 Musikskolan

Föreningar som ungdomarna har provat på vid något tillfälle

 H65
 Parkour förening

Verksamheter som ungdomarna besöker regelbundet

 Älvkullen (fritidsgården)

Föreningar och andra aktörer som har samverkat med boendet vid något tillfälle

 Tillsammans Höör
 Röda korset
 Rädda Barnen Höör-Hörby
 Höörs Församling Svenska Kyrkan
 Höörs Simsällskapet
 Höörs Scoutkår
 Höörs Förenings Allians

Föreningar som har anmält sitt intresse för att införa ett samarbete med boendet

 Bosjöklosters vänner
 NBV Skåne
 Medborgarskolan Syd
 Rotary Höör

Företag som har hjälpt ungdomar med praktikplatser eller projekt

 COOP Konsum
 Glasblåseriet

Aktiviteter som boendet har ordnat för ungdomarna under lov osv

 Bowling vid Lucky Bowl
 Malmö museet
 Söderåsen nationalpark
 Kullaberg
 Minigolf vid Sjövikens IF
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Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut 
Komplettering 

Uppgifter från Sveriges kommuner och landsting 

Ellinor Englund, jurist på SKL, gör bedömningen att kommunen även fortsättningsvis är tvungen 
att ta hänsyn till kyrkoavgiften. Denna bedömning grundar hon på en dom från 2004 
(Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2449-03), prövningstillstånd beviljades inte till högre instans. I 
domen utgår man ifrån att Socialtjänstlagen 8 kap 4 § hänvisar till en paragraf i 
Socialförsäkringsbalken, där hänsyn tas till kyrkoavgiften. Socialtjänstlagen har inte ändrats på 
den punkten.  

Omvärldsbevakning 

Frågan om hur kyrkoavgift hanteras vid avgiftsberäkning i Skånes övriga kommuner har 
ställts till samtliga.  

I Skurups riktlinjer står följande: ”Kyrkoavgiften skall inte räknas av från inkomsterna utan 
betraktas som vilken annan medlemsavgift som helst och anses då vara en utgift som 
ligger inom posten ”fritid” i förbehållsbeloppet.” 

Bjuv uppger följande: ”Vi har tidigare år tagit hänsyn till kyrkoavgiften men from 170101 
så har Kommunfullmäktige beslutat om ett generellt ”schablonavdrag föreningsavgift” 
istället på 1 % för alla vårdtagare, inte enbart de som är med i ngt kyrkosamfund.” 

Tomelilla uppger: ”Vi tar inte hänsyn till kyrkoavgiften eftersom vi anser att det är en 
frivillig avgift jämförbar med en avgift man betalar till en förening man valt att gå med i.” 

Åstorp tar inte hänsyn till kyrkoavgiften vid avgiftsberäkning. 

Ystads kommun kommer att ta hänsyn till kyrkoavgiften i avgiftsunderlaget för 
beräkning av avgiften. Beräkningen kommer att göras på den högsta avgiftssatsen och 
kommer att gälla alla oavsett om man betalar kyrkoavgift eller ej, detta för att 
underlätta administrationen. 

Kävlinge hänvisar till tidigare nämnt rättsfall angående beräkning av hemtjänstavgift. 

Övriga kommuner har inte svarat eller räknar av kyrkoavgiften från inkomsterna. 

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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Beräkning av ekonomiska konsekvenser för den enskilde 

En genomsnittlig beräkning av antalet personer som kan komma att beröras om 
kyrkoavgiften inte räknas av från inkomsterna kan endast göras genom att studera 
avgiftshanteringen för 2016 eftersom vi inte kan förutsäga vilka inkomster de personer har, 
som beviljas bistånd i form av insatser i ordinärt eller särskilt boende under 2017. 

De personer med lägst inkomster betalar ingen avgift alls och de med höga inkomster bara 
maximalt den maxtaxa som fastställts av staten. Ingen av dessa grupper berörs om 
kyrkoavgiften ej längre räknas av från inkomsterna. De personer som berörs är de som 
befinner sig i mellanskiktet och är medlemmar i ett trossamfund.  

I december 2016 hade 462 personer insatser i ordinärt eller särskilt boende. Av dessa 
påverkas 420 personer inte alls om kyrkoavgiften ej längre räknas av från inkomsterna; 380 
av dem för att de redan betalar maxavgift, 23 personer för att de ej betalar någon avgift alls 
och 17 personer för att de inte är medlemmar i något samfund.  

Av totalt 462 personer kommer 42 personer att få en högre avgift om kyrkoavgiften inte 
längre räknas av från inkomsterna. Avgiftsökningen varierar mellan 16 och 152 kr per 
månad. För social sektors del skulle det innebära ett tillskott på 2 566 kr per månad, alltså 
30 792 kr per år. 

Totalt 42 personer kommer att få en högre 
avgift (lila tårtbit) 

Maxtaxa

Betalar 0 kr

Ej medlemmar i samfund

Berörs vid förändring
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För att göra en bedömning av total påverkan på kostnaderna för varje person är det rimligt 
att också ta med de förändringar av pensionsbelopp, skatt och bostadsbidrag som beslutats 
och börja gälla 2017.  

Ett exempel: 

Ellen hade pension på 10 011 kr brutto i pension 2016 och 5 000 kr i hyra. 

2017 ökar pensionen med 1,4 %, till 10 211 kr, och skatten minskar från 1 474 till 1 429 kr. 
Bostadstilläggen höjs med 2 %, i Ellens fall med 100 kr per månad. Kyrkoavgiften är 118 kr. 

2017 Resultat i plånboken 
Höjd pension Plus 140 kr 
Lägre skatt Plus 45 kr 
Höjt bostadsbidrag Plus 100 kr 
Höjt avgiftsutrymme till följd av 
att kyrkoavgiften ej räknas av 

Minus 50 kr 

Totalt i plånboken Plus 235 kr per månad 

Även om kyrkoavgiften inte räknas av från inkomsterna vid beräkning av avgiftsutrymmet 
får Ellen mer pengar i plånboken än 2016. 

Förslag på hur förändringen ska undvika förhöjda avgifter 

När det gäller uppdraget att komma med ett förslag hur de ökade inkomsterna kan fördelas 
så att ändringen inte resulterar i en avgiftshöjning är det omöjligt att göra detta utan att 
förändra hela avgiftssystemet. Även om avgiftssystemet förändras går det inte att i detta 
kompensera varje enskild person med den summa som förloras om kyrkoavgiften inte 
längre räknas av från inkomsterna.  

Höör den 11 januari 2017 

Ewa Näslund 
Socialt ansvarig socionom 
0413 - 284 12 
ewa.naslund@hoor.se 
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SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2016/826

§ 240 Kyrkoavgift som underlag vid
avgiftsbeslut

Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att hänsyn inte ska tas till 
medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av avgifter för insatser i ordinärt och 
särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften.

Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid skatteberäkning 
används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift. 
Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas avseende insatser i 
ordinärt och särskilt boende.

Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få uppgifter 
om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut

_____
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Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut

Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften. 
Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid skatteberäkning 
används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift. 
Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas avseende insatser i 
ordinärt och särskilt boende.
Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få 
uppgifter om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress. 

I Höörs kommun finns två församlingar, Höör och Ringsjö, med olika avgiftssatser. Höörs 
församling har 1,48% och Ringsjö församling har 1,51%. På inkomstförfrågan ställs 
frågan om medborgaren är medlem i någon trossamfund och om frågan besvaras med ja 
görs beräkningen utifrån församlingstillhörighet oavsett vilket trossamfund personen 
tillhör. Från 2017-01-01 kommer detta inte längre att vara möjligt. För att kunna beräkna 
en kyrkoavgift vid den preliminära skatteberäkning som görs i Procapita som underlag för 
avgiftsbeslut krävs ett beslut om vilken avgiftssats som ska gälla för medborgare i Höörs 
kommun.

Vid en omvärldsbevakning framgår följande:

Hörby: På inkomstblanketten finns ”Avgift till svenska kyrkan eller annat trossamfund vid 
annat samfund ange procentsats av förvärvsinkomst”, som ska besvaras med ja samt 
procentsats, avgiften ingår i beräkningen eller nej, avgiften ingår inte i beräkningen.

Klippan: Avgiften till de samfund som idag har rätt att ta ut medlemsavgift via skattsedeln 
hanteras som en skatt och ingår i beräkningen. Den som inte tillhör något av de 
samfunden har möjlighet att uppge det på inkomstförfrågan och avgiften kommer då inte 
ingå i beräkningen.

Kristianstad: Vid medlemskap i annat samfund än svenska kyrkan ska procentsats 
anges på inkomstförfrågan.

Hässleholm: Tar hänsyn till kyrkoavgiften i beräkningen, men ställer inga frågor om det 
på inkomstförfrågan.

Perstorp: Har en rad i avgiftsbeslutet som heter avgift till trossamfund för ifyllnad.

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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I samband med dessa förändringar, som är ett led i att Sverige inte längre har en 
statskyrka, finns det anledning att se över hela systemet med avgifter till trossamfund 
som underlag vid avgiftsbeslut.

Sverige är idag ett samhälle med många trosinriktningar, men också med många 
människor som inte är medlemmar i något religiöst samfund. Det kan därför anses rimligt 
att ifrågasätta om en medlemsavgift till ett religiöst samfund ska ligga till grund vid 
avgiftsberäkning och därmed avgifter för insatser i ordinärt eller särskilt boende. Vid 
dessa inkomstberäkningar tas inte hänsyn till några andra medlemsavgifter.

Ett beslut avseende avgiftsberäkningen från 2017 krävs och det finns flera alternativ.

1. Ett alternativ är att Höörs kommun även fortsättningsvis ska ta hänsyn till
medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt
eller särskilt boende. Om så är fallet måste beslut fattas om hur detta ska göras.

 Alla medborgare, som är medlemmar i ett trossamfund, beräknas på
samma sätt – 1,48%, 1,51% alternativt 1 % (som de flesta samfund har)
eller någon annan  lämplig procentsats.

 De som är medlemmar i ett trossamfund deklarerar detta och aktuell
procentsats i inkomstdeklarationen.

2. Ett annat alternativ är att Höörs kommun inte tar hänsyn till medlemsavgifter i
religiösa samfund utan ser dessa medlemskap på samma sätt som i andra
föreningar. För en medborgare med låg inkomst ökar då avgiftsutrymmet, och
därmed avgiften, med i storleksordningen 104 kr per månad. För en medborgare
med hög inkomst ökar avgiftsutrymmet med i storleksordningen 160 kr per
månad, medan avgiften inte påverkas eftersom avgiftstaket redan är nått.

Ewa Näslund
Socialt ansvarig socionom
0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se
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Prioritering vid verkställande av korttidsplatser på 
Björken

Bakgrund
Från begynnelsen år 2007 fanns det 8 st korttidslägenheter på Björken. Korttidsboendet med 
växelvårdsplatser hade en jämn beläggning där lägenheterna utnyttjades väl.  Vinsten var att det fanns 
ett närliggande korttidboende på Björken som är speciellt viktig för personer med demensdiagnos och 
för deras anhöriga är att det är samma förhållningssätt de möts av, oavsett om medborgaren vistas på 
dagverksamhet, korttidsboende eller särskilt boende. Detta har gjort att medborgarna och deras 
anhöriga känner en trygghet och nöjdhet. År 2010 fanns det ett utökat behov av särskilt boende för 
personer med demenssjukdom och korttidsplatserna blev belagda av de som väntade på att få ett 
särskilt boende beslut verkställt. Behovet av fler boendelägenheter möttes upp genom att det inrättades 
till en början, med 6 lägenheter Åtorp, numera Björklövet. Beläggningen på korttidsplatser minskade 
och nyttjades inte till fullo på Björken när Björklövet 2011 utökades till 10 permanenta lägenheter. I 
snitt var det 6 korttidslägenheter som var belagda. År 2013 var behovet av särskilt boendelägenheter 
återigen högt och beslut togs att minska korttidslägenheter på Björken till 4 st samt en ökning av 
särskilt boende lägenheter till 32.

Dagsläget särskilt boende lägenheter
När utökningen gjordes till 32 lägenheter 2013 har det också framförts till och från av anhöriga att de 
fyra små lägenheterna (mellan 19,8-22,9 kvm) upplevs för små. En del har då fått sina önskemål 
uppfyllda genom att flytta över till en större lägenhet när det funnits möjlighet och nöjdheten har blivit 
bättre hos medborgarena.

Dagsläget korttidsboende
Höörs kommun har under en tid tvingats köpa externa platser för personer med demenssjukdom för att 
täcka behovet, ibland utanför kommungränsen. I och med detta har vinsterna av samma 
förhållningssätt försvunnit och det har också varit medborgare som tackat nej både till korttidsboende 
och särskilt boende vilket har resulterat i att arbetsbelastningen varit kvar i hemtjänsten, men ibland 
även för anhöriga som vårdare.

Idag har Björken fyra lägenheter på korttids boendet och dessa har haft 93,2% beläggning (aug 2015- 
juli 2016).

En flexibilitet finns också på särskilt boende på Björken att ha medborgare några timmar extra på 
kväll och helg utöver de 4 korttidsplatser när anhöriga inte kan lösa det på annat sätt, vilket ger 
anhöriga ett högt förtroende till verksamheten. Detta beslutas och kommuniceras mellan anhöriga, 
enhetschef och personal, med hänsyn till hur arbetsbelastningen/arbetsmiljön upplevs. De medborgare 
som både har beslut på korttidsboende och dagverksamhet har vinster med att det är samma 
bemötande och förhållningssätt och har även möjlighet att besöka dagverksamhet då de har 
korttidsboende. Det är mycket sällan som det finns medborgare på Björken med enbart ett 
rehabiliteringsbehov, till skillnad från ”vanlig korttidsenhet” Det är oftast svårt kognitivt med 
rehabilitering relaterat till demensdiagnos. Inte sällan kommer beslut på ”akut” korttidsplats som har 
varit svår att verkställa i egen regi pga. av platsbrist och som resulterat i köp av plats. Det behovet 

Höörs kommun: Social sektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
socialnamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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uppkommer oftast när inte hemtjänst har möjlighet att möta det ökade behovet, närstående blir akut 
sjuka och när anhöriga inte orkar mer. Det uppstår också tillfällen där korttidsbeslut kommer om att få 
”prova på” att bo i särskilt boende innan medborgaren har blivit motiverad för att ansöka om ett 
särskilt boende.

Förslag till prioriteringslista

1. Växelvård/Avlastning
2. Garantiplats-”akut” plats
3. Prova på särskilt boende
4. Väntan på särskilt boende

Diskussion till utökning av korttidsboende och minskning av särskilt boende på 
Björken

För att få ett hållbart korttidsboende för personer med demenssjukdomar bör det diskuteras om:
- utökning av korttidsplatser ska ske till 6 korttidsplatser
- samtidigt som det finns ett utvidgat behov av särskilt boende för personer med demenssjukdom är 
lägenheterna bättre anpassade till korttidsplatser och därmed minskas särskilt boende platser på 
Björken till 30 lägenheter.

Förslag till beslut
- Att föreslå SN anta prioriteringslistan.

Karin Sjölin

Björkens demenscenter

Enhetschef
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Socialnämndens intern kontrollplan 

Internkontrollplanens omfattning 

Den interna kontrollen för 2017 innefattar sammanlagt fyra kontrollaktiviteter. Vad 
som ska kontrolleras, hur ofta, vart rapporteringen ska ske, etc. redovisas i tabellen 
nedan. 

Socialnämndens intern kontrollplan innefattar inte intern kontroll som utförs av 
andra sektorer. T.ex. redovisas inte de kontrollmoment som ekonomikontoret 
utför och rapporterar till Kommunstyrelsen. Dessa finns i en separat plan. 

Allvarlighets- och riskbedömning 

Som grund för internkontrollplanen har gjorts en risk- och 
allvarlighetsbedömning utifrån följande matris: 

Risker som bedöms i kategori 3-4 skall följas upp 
Risker som bedöms i klass 1-2 bör följas upp 
Risker som bedöms i klass 0 behöver inte följas upp utöver normala rutiner 

Ovan redovisad prioritetsordning avgör i de fall alla 
internkontrollaktiviteter inte kan genomföras. 

En sammanställning på den interna kontrollen kommer att redovisas till 
Socialnämnden två gånger under år 2017. 

Risk 
Mindre 
Sannolik 

Möjlig Sannolik 

Al
lv

ar
lig

he
t 

Katastrofal 3 3 4 

Betydande 2 2 3 

Måttlig 1 1 2 

Mindre 0 0 1 

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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Process/Rutin/Syst
em/ 

St d k t

Kontrollmoment Verksamheter Kontrollan
svarig Tidplan Kontrollmetod Rapportering till 

Allvarlighets-/ 
riskbedömning 

Beslutade insatser 
och verkställda 

insatser i 
verksamhetssyste

met 

Jämföra att beslutade 
insatser har blivit 

verkställda 

Samtliga 
verksamheter 

inom ÄO och OF 
Staben Görs under 

våren 2017 

Kontrollera 
samtliga 
insatser 

Ledningsgrupp 
och Socialnämnd 

under våren 2017. 

Risk 

Mindre 
Sannolik 

Möjlig Sannolik 

Al
lv

ar
lig

he
ts

gr
ad

 Katastrofa
l 

Betydande 3 
Måttlig 

Mindre 

Salutogena 
genomförandepl

aner 

Kontrollera 
genomförandeplaner 

utifrån salutogent synsätt. 

Hemtjänst, 
särskilt boende, 

personlig 
assistans 

Staben Görs under 
hösten 2017 

Stickprov på 
utvalda 

verksamheter. 

Ledningsgrupp 
och Socialnämnd 

under hösten 
2017 

Risk 

Mindre 
Sannolik 

Möjlig Sannolik 

Al
lv

ar
lig

he
ts

gr
ad

 

Katastrofal 

Betydande 

Måttlig 2 
Mindre 

Avtal externa 
placeringar inom 
äldreomsorgen 

Jämföra verkställda beslut 
om externa placeringar 
med avtal om externa 

placeringar Verksamhet: 
externa placeringar inom 

ÄO 

Externa 
placeringar 

inom ÄO 
Staben Görs under 

hösten 2017 

Samtliga 
verkställda 

beslut inom ÄO 
vid en viss 
tidpunkt 

Ledningsgrupp 
och Socialnämnd 

under hösten 
2017. 

Risk 

Mindre 
Sannolik 

Möjlig Sannolik 

Al
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ar
lig

he
ts

gr
ad

 

Katastrofal 

Betydande 2 
Måttlig 

Mindre 

Rutinen för 
loggkontroller 

Kontrollera att rutinen 
följs. 

Samtliga 
verksamheter Staben Görs under 

våren 2017 
Samtliga under 

år 2016. 

Ledningsgrupp 
och Socialnämnd 

under våren 2017. 

Risk 

Mindre 
Sannolik 

Möjlig Sannolik 

Al
lv

ar
lig

he
ts

gr
ad

 

Katastrofal 3 
Betydande 

Måttlig 

Mindre 
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Socialnämnden  

DRIFTSREDOVISNING 

tkr Bokslut 

2014 

Bokslut 

2015 

Bokslut 

2016 

Budget 

2016 

Intäkter 84 464 99 323 153 717 97 056 

Kostnader -329 503 -356 316 -425 922 -371 604 

Driftnetto -245 039 -256 993 -272 205 -274 548 

Budgetavvikelse -11 827 28 2 343 

Årets händelser 
Socialnämndens viktigaste fokusområde 2016 har varit boendefrågor som 
har varit gemensamt för alla målgrupper inom socialnämndens 
ansvarsområde.  

Verksamhet 3 pos* Budget 2016 Utfall 2016
Budget-
avvikelse 
bokslut

Budget-
avvikelse 
prognos 
november

Socialnämnd -3,2 -2,8 0,4 0,0
Alkoholtillstånd -0,5 -0,5 0,0 0,0
Äldreomsorg -138,5 -144,8 -6,3 -8,2
Insatser enligt LSS/SFB -50,4 -51,1 -0,7 -1,2
Insatser till personer med funktionsnedsättning -33,3 -34,0 -0,7 -0,5
Vård för vuxna med missbruksproblem -4,6 -6,7 -2,1 -2,0
Barn och ungdomsvård -16,0 -16,1 -0,1 0,2
Övriga insatser till vuxna -1,4 -0,9 0,5 0,4
Ekonomiskt bistånd -16,7 -16,3 0,4 0,6
Familjerätt och familjerådgivning -2,2 -2,1 0,1 0,1
Flyktingmottagande -2,6 7,2 9,8 10,7
Arbetsmarknadsåtgärder -5,1 -4,1 1,0 0,2
Summa (Mkr) -274,6 -272,2 2,3 0,3
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Året har präglats av arbete med etablering, rekrytering och anpassning i 
organisation och verksamhet utifrån förändrad lagstiftning och uppdrag. 

Socialtjänstens uppdrag fortsätter att expandera då antalet 
kommuninvånare ökar i Höör. 

Nytt boende inom socialpsykiatrin har öppnat.  

Boende för ensamkommande barn har iordningställts och öppnats i 
kommunen samtidigt som ett avtal med köp avplatser har avvecklats. 

Behovet av åtgärder och insatser enligt Lagen om vård av missbrukare 
(LVM) och Lagen om vård av unga, (LVU) har ökat under året likaså behovet 
av familjehemsplaceringar. 

Återigen är sektorn omcertifierade i kvalitetsledningssystemet 
ISO 9001:2008. Intern kontroll och interna verksamhetsuppföljningar har 
gjorts enligt beslutad plan. 
 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt för att förmedla socialtjänstens 
uppdrag, ansvar och möjligheter till stöd och insatser. 

Sociala medier används av t. ex fältassistenten som har en Facebooksida 
likaså Björkens äldreboende och daglig verksamhet sänder poddradio. 

Inom socialnämndens verksamheter har det varit brist på olika 
yrkeskategorier som periodvis har påverkat kontinuitet och att insatser 
senareläggs eller att väntetiden kan förlängas. Har behövt anlita 
bemanningsföretag till bl. a sjuksköterskor. 

Personaltätheten i äldreomsorgens särskilda boenden har ökat. 

I slutet på året integrerades korttidsenheten med hemrehabiliteringen till 
en gemensam rehabiliteringsenhet. 

 

Äldreomsorg (ÄO) 
Ett stort medarbetardrivet innovationsarbete pågår inom äldreomsorgen 
där vi under året har tillämpat ny teknik inom bl. a sårvård och där vi även 
ser över möjligheter att använda välfärdsteknik inom hemtjänst -och 
hemsjukvård. Vi testar olika typer av larm och ska testa tillsyn med kamera 
under 2017. 
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Efterfrågan av äldreomsorg är fortsatt hög. Antalet särskilt boende platser 
och korttidsplatser i egen regi är inte tillräckligt varav flera köp av platser 
har fått göras utanför kommunen. 

 

Hemtjänsten 

Hemtjänstens uppdrag har ökat med drygt 6000 timmar.  

Samordnad vårdplanering genomförs med vårdcentral och sjukhus via 
SKYPE i allt större utsträckning. 

Hemtjänst är en beslutad insats till personer oavsett ålder. Många insatser 
är korta men många och är fördelade över dygnets timmar. Vilket i sin tur 
medför mycket körtid. 

Elcykelparken har utökats med speciella cykelrundor och routeoptimering 
gällande bilanvändandet.  

Maxtaxan höjdes from 1/7 från 1 772 kr till 1 991 kr. 

  

Kommunala Hälso- och sjukvården 

Kommunfullmäktige har undertecknat ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal, 
som börjar gälla den 1 januari 2017.  Det är ett utvecklingsavtal där syftet 
är personcentrerade samarbetslösningar utifrån patienters/brukares behov 
och förutsättningar.  

Kommunens Hälso- och sjukvårdsansvar är upp t o m sjuksköterskenivå 
(inklusive fysioterapeut och arbetsterapeut) och för att få en sammanhållen 
hälso- och sjukvård har vi ett nära samarbete med vårdcentral, psykiatrisk 
öppenvård och sjukhus. 

Behovet av tekniska hjälpmedel och kognitiva hjälpmedel ökar kontinuerligt. 

Rekryteringssvårigheter och stressrelaterad sjukfrånvaro har konstateras 
hos flera sjuksköterskor, vilket har inneburit att bemanningsföretag har 
anlitats.  

 

 

 

 



 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BILAGA 1 
   
  Sida 

  4 (11) 
    

SEKTOR    
    
 

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF)  

Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning 
(revidering av handikapplanen) är framtagen och ska behandlas politiskt av 
kommunfullmäktige under 2017. 

Ett boende inom socialpsykiatrin för personer med psykisk 
funktionsnedsättning har startats. Planering pågår för att öppna ett 
trapphusboende 2017. 

Medborgarens delaktighet har ökat genom införandet av 
delaktighetsmodellen i daglig verksamhet och inom socialpsykiatrin. 

 

Individ och Familjeomsorg, IFO 

Socialnämnden har tecknat avtal med Lunds kommun gällande social jour 
och social beredskap. 

Under våren har IFO tillsammans med Barn- och utbildningssektorn och 
Kultur- och Fritidssektorn arbetat fram en handlingsplan för barn och unga 
utifrån överenskommelsen med nationella samordnaren för den sociala 
barn och ungdomsvården.    

Behandlingsåtgärder, både frivilligt och genom Lagen om vård av 
missbrukare (LVM), till vuxna har ökat och kostnaden är betydligt mer än 
den tilldelade ramen för missbruksvård.  

Insatser placerade barn och unga är övervägande delen placerade i 
familjehem (fem nya familjehemsplaceringar) istället för på HVB hem.  

Familjerådslag är en modell som används inom flera verksamheter inom 
socialtjänsten främst inom barn och familj med ett gott resultat. 

IFO har en låg personalomsättning och vid behov av rekrytering inkommer 
ansökningar av erfarna socionomer. 

Försörjningsstödet, liksom antalet hushåll har under slutet av året ökat 
något. 

 

Medarbetare 

Medarbetarenkätens resultat inom social sektor har förbättrats i princip 
inom samtliga områden. Kompetensutveckling och fortbildning behövs 
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ständigt för att upprätthålla god kvalitet, vara en attraktiv arbetsgivare och 
för att behålla duktiga medarbetare.  

En stor utmaning framöver är rekrytering i samband med flera 
pensionsavgångar. 
   
  
Utveckling 
Fortsätta arbetet med etablering och integration för barn och unga som 
kom till Höör i hösten 2015 för att kunna bli självförsörjande med egen 
bostad. 
Boendeformer ska omvandlas från HVB till stödboende i takt med att 
ungdomarna blir myndiga och får permanent uppehållstillstånd. 
Ersättningar från Migrationsverket kommer troligen att minska from 
halvårsskiftet 2017.  
 
Skapa nya och fler boendealternativ, inom ÄO, IFO och OF.  
Kravspecificering och behovsanalys är genomförda inom ÄO och OF. 
 
Fortsätta med innovationsarbetet genom att testa förbättringsförslag, 
utvärdera, omvärdera och implementera i verksamheterna. 
Pågår flera projekt och samverkan med andra myndigheter, kommuner och 
föreningar mm såsom deltar i verksamhetsråd inom LSS, FINSAM, Vård och 
Omsorgscollege, Barnahus m fl. 
 
Höörs kommun tillsammans med Botkyrka kommer hösten 2017 att 
anordna en nationell familjerådslagskonferens i Malmö. 

 

 

 

Mål och måluppfyllelse 
 

God livsmiljö och boende för alla 

 

Fullmäktigemå
l 

Nämndsmål Uppföljning Kommentar Måluppfyllels
e 
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Andelen personer 
som bor kvar i 
Höör efter beslut om 
boende ska öka. 

Andelen personer som 
får 
beslut om boende som 
placeras i Höörs 
kommun 
i relation till totalt antal 
personer som får 
beslut om 
boende. 

Inom 
socialpsykiatrin har 
ett nytt boende 
startats i 
kommunens egen 
regi. Inom 
äldreomsorgen är 
det pga 
platsbrist ej möjligt 
att erbjuda 
särskilt boende i 
kommunen. 
HVB-boende för 
ensamkommande 
barn har utökats 
i kommunen. Målet 
är uppfyllt 
inom OF och IFO, 
men ej 
inom 
äldreomsorgen. 

Målet är uppfyllt. 

Antalet medborgare 
som tar del av 
tidiga insatser ska 
öka. 

Oktober 2016 jämfört 
med 
Oktober 2015. 

Antalet medborgare 
som tar del av 
insatserna på 
Kungshällan har 
ökat under året. 
Antalet besökare på 
Kivi har ökat. 
Seniorträffar har 
hållits inom HSL. 
Antalet 
samarbetssamtal 
har ökat inom 
Familjerätt. Antalet 
deltagare har ökat 
inom öppen 
rådgivning. 

Målet är uppfyllt. 

Individens förmåga, 
delaktighet 
och 
självbestämmande 
ska framgå 
av 
genomförandeplanen
. 

I minst 2/3 av 
genomförandeplanern
a
ska det 
framgå. 

Stickprovskontrolle
r har visat att vi 
inte uppfyller det 
kvalitativa målet. 

Målet är inte 
uppfyllt. 

Andelen medborgare 
som är nöjda 
med sitt särskilda 
boende eller 
hemtjänst ska öka. 

Minst 75 respektive 84 
procent ska vara nöjda 
med 
sitt särskilda boende 
eller 
med sin hemtjänst. 

72% är nöjda på 
särskilt boende, 
jämfört med 71% 
2015. 86% är 
nöjda med 
hemtjänsten 
jämfört med 79% 
2015. Andelen 
medborgare är mer 
nöjda än 
föregående år men 
för särskilt boende 
har nöjdheten inte 
ökat riktigt lika 
mycket som målet 

Målet är uppfyllt. 
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Tillgängliga och professionella 

var. 

Fullmäktigemål Nämndsmål Uppföljning Kommentar Måluppfyllelse 

100 % av 
informationen på 
hemsidan 
ska inte vara äldre än 
sex 
månader. 

Mäts via 
revideringsdatum 

All information är 
uppdaterad. 

Målet är uppfyllt. 

Nöjdheten gällande 
bemötande på 
de olika 
brukarenkäterna / 
värdegrundsenkäterna 
ska bibehållas 
eller öka jämfört med 
föregående år. 

Via enkäter 98% av 
medborgarna med 
hemtjänst är nöjda 
med bemötandet, 
vilket är högre än 
föregående år. 
89% av 
medborgarna på 
särskilt boende är 
nöjda, vilket är 
lägre än år 2015. 
Inom boende LSS 
är 83% nöjda med 
bemötandet, vilket 
är högre än 
föregående år. För 
daglig verksamhet 
LSS är 81% nöjda 
med bemötandet, 
vilket är högre än 
2015. 

Inom IFO anser 
97% att de blir 
bemötta med 
respekt (95% år 
2015) 

Målet är uppfyllt. 

Nöjdheten gällande 
inflytande på 
de olika 
brukarenkäterna / 
värdegrundsenkäterna 
ska bibehållas 
eller öka jämfört med 
föregående år. 

Via enkäter 86% av de äldre 
med hemtjänst 
anser att 
personalen tar 
hänsyn till åsikter 
och önskemål, 55% 
anser att de kan 
påverka vid vilka 
tider de får hjälp, 

Målet är uppfyllt. 
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Innovativa och ansvarsfulla 

båda siffrorna är 
högre än 
föregående år. 
84% av de boende 
på särskilt boende 
anser att 
personalen tar 
hänsyn till åsikter 
och önskemål, 
vilket är en högre 
andel än 
föregående år. 
48% anser att de 
kan påverka vid 
vilka tider de får 
hjälp, samma siffra 
som 2015.  

67% av på LSS-
boende är nöjda 
med sitt 
självbestämmande. 
För personer med 
daglig verksamhet 
LSS är 67% nöjda 
med 
självbestämmandet. 
Frågorna inom LSS 
är nya jämfört med 
2015. 

Inom IFO anser 
75% att de kan 
påverka besluten 
(67% år 2015). 

Fullmäktigemål Nämndsmål Uppföljning Kommentar Måluppfyllelse 

Medarbetarnas 
uppfattning om 
kompetensutveckling, 
information 
och kunskapsutbyte 
ska öka. 

Information och kunskap i 
medarbetarundersökningen 
ska vara minst 67 % 

68 % av de 
svarande i 
social 
sektor gav 
positiva svar 
inom 
frågeområdet 
Information 
och kunskap. 

Målet är uppfyllt. 
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Långsiktig hållbar ekonomi 

Ekonomi 
Budgetramen för Social sektor 2016 var -274 548 tkr och resultatet blev 
 -272 205 tkr vilket ger ett överskott på totalt 2 343 tkr.  

Medarbetarnas 
uppfattning om den 
goda arbetsplatsen 
ska öka. 

I 
medarbetarundersökningen 
ska det sammanvägda 
måttet 
vara minst 74 % 

76 % av de 
svarande i 
social 
sektor gav 
positiva svar 
inom 
frågeområdet 
”Den 
goda 
arbetsplatsen”. 

Målet är uppfyllt. 

Fler medarbetare kan 
rekommendera 
Höörs kommun som 
arbetsgivare. 

Minst 54 % ska vilja 
rekommendera 
Höörs kommun 
som arbetsgivare. 

63 % av de 
svarande i 
Social 
sektor har 
angett att 
de 
rekommenderar 
Höörs 
kommun som 
arbetsgivare. 

Målet är uppfyllt. 

Fullmäktigemål Nämndsmål Uppföljning Kommentar Måluppfyllelse 
Avvikelse mot budget 
ska vara >=0 

Ekonomiskt 
resultat. 

Målet är uppfyllt. 

Andel inköpta 
ekologiska livsmedel 
ska öka. 

Minst 30 % 
ska vara 
ekologiskt. 

Mer än 30% av 
livsmedlen som 
har köpts in har 
varit ekologiskt. 

Målet är uppfyllt. 

Minst 2/3 av 
verksamheten ska 
uppnå sina mål i 
handlingsplanen 
avseende energi. 

Antal 
uppnådda mål. 

Merparten av 
sektorns enheter 
har uppnått sina 
handlingsplaner 
gällande energi. 

Målet är uppfyllt. 
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De största negativa budgetavvikelserna finns inom äldreomsorgen och vård 
för vuxna med missbruksproblem och den största positiva budgetavvikelsen 
finns inom flyktingmottagandet av asylsökande ensamkommande barn. 

Inom äldreomsorgen har behovet av att köpa särskilt boende och 
korttidsplatser externt fortsatt öka då de egna boendena varit fullbelagda. 
Dessutom var första halvan av året kostsamt inom HSL-insatser då 
bemanningsföretag anlitades pga. vakanta tjänster. Men det är inom 
hemtjänsten den största delen av underskottet finns.  Målet på 60 % i 
medborgartid nås inte och dessutom har det utförts ca 6000 timmar fler än 
det fanns utrymme för i budget. Underskott pga. ej uppnått mål med 
medborgartid är 2,3 mnkr och underskott beroende på volymökningen är 
2,7 mnkr.  

Kostnaden för de externa placeringarna inom missbruk vuxna ökade under 
2016 och resulterade i ett överskridande av budget på 2,1 mnkr.  

Flyktingmottagandets överskott förklaras med en välfungerande 
verksamhet i egen regi och att kostnad för platser vi köper in inte överstiger 
de nuvarande ersättningsnivåerna från Migrationsverket.  

Ekonomiskt bistånd genererar överskott med 0,4 mnkr. En del av 
Migrationsverkets schablonutbetalning till Sveriges kommuner användes 
inom Höörs kommun till att täcka upp för ökade kostnader inom ekonomiskt 
bistånd.  

Överskottet inom området arbetsmarknadsåtgärder beror på att intäkterna 
blivit högre än beräknat under året och detta samtidigt som en 
långtidssjukskriven medarbetare inte har ersatts av vikarie.  

Framtida utmaningar och möjligheter 
• Bostadsbehov

• Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal

• Integration

• Psykisk ohälsa

• Förändrad lagstiftning – barnkonventionen, SFB
Socialförsäkringsbalken
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• Försörjningsstöd

• Ökad inflyttning

• Satsningar på förebyggande insatser, välfärdsteknik, innovationer.

• Rekrytering och kompetensutveckling av medarbetare

• Deltagande i externt finansierade projekt

• Tillvarata och utveckla innovationer

Monica Dahl Ann-Sofie Martinsson 
Socialchef Ekonom/Controller 
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SOCIAL SEKTOR 

Socialnämnden 

DRIFTSREDOVISNING 

tkr Bokslut  

2016 

Budget 

2016 

Avvikelse 

2016 

Intäkter 153 717 97 056 56 661 

Personalkostnader -206 686 -196 586 -10 100 

Övriga kostnader -219 236 -175 018 -44 218 

Driftnetto -272 205 -274 548 2 343 

Avgår kapitalkostnader 1 563 1828 -265 

Justerat driftnetto -270 642 -272 720 2 078 

Sammanfattning
Kortfattad analys av icke påverkbara avvikelser på tre positioners verksamhet i enlighet 
med månadsuppföljning. 

Verksamhet Avvikelse i tkr Kommentar 

Äldreomsorg -2 595 Köp av externa platser inom korttid och SÄBO 
har varit fler än budgeterat antal. Den största 
delen av underskottet är inom SÄBO där det 
budgeterats för 13 platser. Antalet har 
varierat under året men i december köpte vi 
30 platser.  

Äldreomsorg -2 867 Volymökning inom hemtjänsten, budgeterat 
för 80 000 timmar medborgartid och det 
utfördes under året precis under 86 000 
medborgartidstimmar. 

Vård för vuxna med 
missbruksproblem 

-2 323 Kostnaden för institutionsvård för vuxna 
missbrukare. Det budgeterades för 5 
helårsplatser à 460 000 kr/st men under året 
har vi haft kostnader för knappt 7 
helårsplatser varav de flesta också haft en 
högre kostnad per dygn än budgeterat.  
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Insatser inom LSS/SFB 1 500 Försenat byggande av ett trapphusboende, 
inflyttning kommer istället att ske under 
2017 

Äldreomsorg -1 390 Under 2016 tillkom det två personalkrävande 
uppdrag för hemtjänsten, ett HSL-ärende som 
pågick hela året (1,5 åa) och ett SoL-ärende 
under årets sista fyra månader (2,23 åa). 
Inga extra budgetresurser erhölls för detta.  

Insatser inom LSS/SFB -1 461 LSS externa placeringar, kostnad för en plats 
mer än budgeterat under hela 2016. 

Kortfattad analys av påverkbara avvikelser på tre positioners verksamhet i enlighet med 
månadsuppföljning. 

Verksamhet Avvikelse i tkr Kommentar 

Äldreomsorg -2 306 Eftersom målet på 60 % medborgartid inte 
har uppnåtts under året har detta genererat 
ett underskott. En av förklaringarna till att 
man inte når upp till medborgartiden är 
större utbildningsinsatser såsom 
medarbetardriven innovation som direkt 
påverkar medborgartiden. De indirekta 
tiderna såsom samordning och 
dokumentation ingår inte i medborgatiden. 

Flyktingmottagande 9 732 Flyktingmottagandets överskott förklaras 
med en välfungerande och kostnadseffektiv 
verksamhet i egen regi och att kostnad för 
platser vi köper in inte överstiger de 
nuvarande ersättningsnivåerna från 
Migrationsverket.  

Arbetsmarknadsåtgärder 630 Högre försäljning än beräknat i budget och en 
ej ersatt långtidssjukskrivning större delen av 
året.  
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Helårsåtgärder

Åtgärder för att återställa konstaterat underskott efter analys av påverkbara avvikelser. 

Vad gör vi När genomförs 
det 

Vilken effekt 
får det i tkr 

En djupgående genomlysning av hemtjänsten pågår 
för att se över resursfördelningssystem och 
arbetssätt, med ambitionen att få en kvalitativ 
verksamhet inom givna budgetramar. 

2017 Budget i 
balans 

Monica Dahl Ann-Sofie Martinson 
Socialchef Ekonom/Controller 
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Socialnämnden 

Kommentarer till investeringsredovisningen 
 
Här ska investeringsredovisningen kommenteras. Denna kommer att redovisas under den 
ekonomiska analysen i förvaltningsberättelsen. 

Beskriv och kommentera varje projekt för sig, den ekonomiska redovisningen ska göras i 
excelfilen som bifogas. Där ska också anges om resterande medel ska över i 
kompletteringsbudgeten. 

 
Projekt 

nr 

Benämning Analys av 2016 års utfall av samtliga investeringsprojekt inklusive 
de som inte genomförts. Om ej genomfört, ange förklaring till varför 
projekten ej genomförts. 

9201 Inventarier och 
tekniska 
hjälpmedel 

Genomfört till största del. 150 tkr avsatt till möblering av personal- 
och gemensamhetsutrymmen på det nya trapphusboendet som inte 
kommer att genomföras förrän under 2017.  

9203 Elcyklar Genomfört 

9204 Komplettering 
av IT-system 

Genomfört 

9205 Digitala larm Genomfört 

9206 Dörrstängare 
särskilt boende 

Genomfört, men fakturan till Skogsgläntan kommer under 2017. På 
Åtorp lades kostnaden på hyran istället. 

9207 Renovering 
Norrevärn och 
Vinkelgatan 

Genomfört, kostnaden blev betydligt lägre än budgeterat. 

9208 Kompletterings
budget 2015 

Genomfört. Möblering Apoteksgatan 5 och inventarier till 
Skogsgläntan.  

 
 

 

Nedan görs den verbala beskrivningen och äskat belopp i tkr för kompletteringsbudgeten 
2016. 
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Projekt 

nr 

Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten 

9201 Inventarier 
och tekniska 
hjälpmedel 

150 000 Trapphusboendet blir inflyttningsklart först hösten 2017 

9206 Dörrstängare 
särskilt 
boende 

560 000 Faktura på 300 tkr för dörrstängarna på Skogsgläntan 
kommer under 2017. Resterande kvarvarande medel 
kommer istället att användas till kostnader för Time Care 
och NPÖ under 2017. 

9207 Renovering 
Vinkelgatan 
och 
Norrevärn 

140 000 Kommer istället att användas till kostnader för Time Care 
och NPÖ under 2017. 

Monica Dahl Ann-Sofie Martinsson 
Socialchef Ekonom/Controller 



Bilaga 3.2

Sektor Socialnämnden
Kronor Kronor Kronor

Flyttas Flyttas
Projekt Text till 2017 Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag Redovisat Avvikelse till 2017

utgift hittills
9201 Inventarier och tekniska hjälpmedel Ja 977 382 827 382 150 000 1 355 000 827 382 527 618 150 000
9203 Elcyklar Nej 63 598 63 598 0 75 000 63 598 11 403
9204 Komplettering av IT-system Nej 184 413 184 413 0 145 000 184 413 -39 413
9205 Digitala larm Nej 287 401 287 401 0 240 000 287 401 -47 401
9206 Dörrstängare särskilt boende Ja 560 000 0 560 000 560 000 0 560 000 560 000
9207 Renovering Vinkelgatan och Norrevärn Ja 218 644 78 644 140 000 300 000 78 644 221 356 140 000
9208 Kompletteringsbudget 2015 Nej 150 732 150 732 0 182 000 150 732 31 268

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Summa 2 442 168 1 592 168 850 000 2 857 000 1 592 168 1 264 832 850 000

INVESTERINGSREDOVISNING 2016

Totala belopp för investeringen Budget för 2016
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