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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd Socialnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2015-01-27 

  

Datum då anslaget sätts upp 2015-02-06 Datum då anslaget tas ned 2015-03-02 

  

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 

  

Underskrift  

 Anders Magnhagen 
 

Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Dalen 

 Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00–21:00 

  

Beslutande Anders Magnhagen (S), ordförande 

Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf 

Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf 

Linda Andersson (S) 

Camilla Gottfries Hindersson (S) 

Adele Olander (M) 

Stefan Liljenberg (SD) 

Helena Ohlson (SD) 

Harriet Paulsson (C) 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-01-27  2 (15) 
    

SOCIALNÄMNDEN    
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Lise-Lott Eriksson (S) 

Lars-Håkan Persson (M), §§ 10 - 12 

Margareta Johansson (KD) 

Carina Berg (SD) 

Monica Dahl, socialchef 

Monica Malmqvist Andersson 

Ewa Näslund, §§ 10 - 18 

Michael Amloh, §§ 10 - 12 

Ann-Sofie Gangefors, §§ 10 - 12 
 



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-01-27  3 (15) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Innehållsförteckning 

 Ärende Sida 

§ 10 Upprop ................................................................................................................................ 4 

§ 11 Godkännande av föredragningslistan och val av justerare ................................................. 5 

§ 12 Ekonomi och verksamhet .................................................................................................... 6 

§ 13 Beslut i delegerade ärenden ............................................................................................... 7 

§ 14 Anmälningar ........................................................................................................................ 8 

§ 15 Anmälningar (sekretess) ..................................................................................................... 9 

§ 16 Motion från KD avseende integration av ensamkommande flyktingbarn........................... 10 

§ 17 Köp av social jour från annan kommun ............................................................................. 11 

§ 18 Bostäder för ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd .................................... 12 

§ 19 Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581), rökfria miljöer i Höörs kommun ............................. 14 

§ 20 Socialnämndens reglemente 2015 .................................................................................... 15 

 



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-01-27  4 (15) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 10 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop och notering av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare enligt lista. Boel 

Gadde (C) är inte närvarande och Harriet Paulsson (C) tjänstgör i hennes ställe. 

_____ 
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§ 11 Godkännande av föredragningslistan och 

val av justerare 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns enligt ordförandens förslag. 

Maria Truedsson (MP) utses att justera protokollet från mötet den 5 februari 2015 klockan 

16:00. 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista för sammanträdet ska fastställas. Lista föreligger i kallelsen  

 

Val av justerare till mötets protokoll. 

Maria Truedsson (MP) står i tur att justera. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ett ärende om nämndens sammanträdestider läggs till den i 

kallelsen utsända föredragningslistan. 

_____ 
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§ 12 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av socialnämndens ekonomi och verksamhet för innevarande budgetperiod.  

Ewa Näslund presenterar Michael Anloh, projektledare, och de båda redogör sedan för 

verksamheten på ungdomsboendet och mottagaandet, stöd och integrationen av 

ensamkommande flyktingbarn. 

Monica Dahl informerar om att fastigheten på Björken drabbats av fukt i fasaden och att 

verksamhet tillfälligt flyttats till andra lokaler. Vidare att bokslutet i det närmaste är klart 

samt om en debattartikel som publicerats i tidningen Dagens Samhälle.  

Monica Malmqvist Andersson redovisar kort om den värdegrundsenkät som genomförts 

på IFO och som utfallit med gott resultat. 

Ann-Sofie Gangefors informerar om 2014 års ekonomiska resultat. När det sedan gäller 

den ekonomiska uppföljningen för nämnden, har den ändrats, och kommer att göras 

varannan månad efter en ny modell med början på sammanträdet i mars.  

_____ 
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§ 13 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av beslut i delegerade ärenden och lägger den 

till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade i ärende som socialnämnden delegerat ska redovisas för nämnden. Listor 

med beslut föreligger. 

_____ 
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§ 14 Anmälningar 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

 

A. Ej verkställda beslut SoL, LSS: Alla beslut verkställda. 

B. Sammanställning av fixarjobb augusti - december 2014. 

C. KF beslut § 97 angående ”Ordning för inkallande av ersättare i de nämnder och 

styrelser till vilka val förrättas av kommunfullmäktige”.  

D. KF beslut § 95 angående ”Lokal värdighetsgaranti för Äldreomsorgen i Höörs 

kommun”. 

E. KF beslut § 96 angående ”Val av förtroendevalda för perioden 2015-2018”. 

F. KF beslut § 80 angående ”Budget 2015, Verksamhetsplan 2016-2017, skattesats och 

definitiva driftbudgetramar”. 

G. KF beslut § 84 angående ”Anmälningar”. 

 

_____ 
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§ 15 Anmälningar (sekretess) 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälningarna (sekretess) till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Anmälda sekretessärenden 

  

A. Förvaltningsrätten i Malmö 

Dom i mål 11943-14: Förvaltningsrätten undanröjer socialnämndens beslut att avslå 

ansökan om bistånd till lokal för umgänge och återförvisar ärendet för ny handläggning.  

  

B. Socialnämndens arbetsutskott 

Protokoll från möte den 2 januari 2014. 

_____ 
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Dnr SN 2014/297 

§ 16 Motion från KD avseende integration av 

ensamkommande flyktingbarn 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att meddela nedanstående yttrande som svar på motionen 

angående integration av ensamkommande flyktingbarn. 

Ärendebeskrivning 
Kristdemokraterna i Höör föreslår i en motion att socialtjänsten erbjuder de 

ensamkommande flyktingbarn, som bor i gemensamt boende på Orup, kontaktfamiljer 

samt läxhjälp. Kommunstyrelsen arbetsutskott har remitterat ärendet till socialnämnden 

för yttrande. 

YTTRANDE 

För att vara berättigad till insatsen kontaktfamilj i enlighet med Socialtjänstlagen ska 

behovet av en sådan utredas och vara en förutsättning för ungdomen att uppnå en skälig 

levnadsnivå. En sådan insats kan alltså inte erbjudas utan en individuell ansökan och en 

därpå följande behovsbedömning. 

Att däremot erbjuda de ensamkommande ungdomarna kontakt med svenska familjer i 

Höör, utan att se det som en insats i Socialtjänstlagens mening, är något som är en 

prioriterad uppgift inför 2015 för Höörs boende för ensamkommande asylsökande barn 

och barn med uppehållstillstånd. Detta kommer att ske genom ett samarbete med 

”Tillsammans Höör” (Rädda barnen, Röda korset och svenska kyrkan). Nämnas bör också 

att flera av ungdomarna redan idag har kontakt med svenska familjer, som de lärt känna 

via vänner eller via föreningar. 

När det gäller läxhjälp inleddes ett sådant samarbete med Röda korset redan under årets 

början. Röda korset erbjöd läxhjälp en kväll i veckan på ungdomsboendet, något som 

varit mycket uppskattat. På grund av sjukdom har tyvärr läxhjälpen inte fungerat under 

hösten. Behovet är stort och i samband med att Höör ökar sitt mottagande av 

ensamkommande ungdomar ökar behovet ytterligare. 

Utöver samarbetet med Röda korset erbjuder naturligtvis både skolan och 

ungdomsboendets personal läxhjälp till dessa ungdomar. 

Socialnämnden meddelar även, 

- att läxhjälp nu åter erbjuds för ungdomarna, 

- att en projektledare har anställts på Höörs boende för ensamkommande asylsökande 

barn och barn med uppehållstillstånd. Hans uppdrag är bland annat att tillsammans med 

den idéburna sektorn samt privatpersoner och företag i Höör bidra till ungdomarnas 

integration och delaktighet i kommunen. Ett första möte mellan inbodda kommuninvånare 

och nyanlända har hållits tillsammans med Röda korset, vilket föll mycket väl ut.  
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Dnr SN 2015/28 

§ 17 Köp av social jour från annan kommun 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

att hos Socialförvaltningen i Lunds kommun ansöka om att få ansluta sig till 

jourverksamheten, samt 

att till Socialnämnden i Lunds kommun förorda alternativ 2 som framtida organisation som 

framgår av tjänsteskrivelse 2014-11-11 från Socialförvaltningen i Lund. 

Ärendebeskrivning 
Utredning föreligger från Lunds kommun för avtal om samarbete avseende social  jour på 

tider som ligger utanför social sektors arbetstider. 

_____ 
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Dnr SN 2015/7 

§ 18 Bostäder för ensamkommande ungdomar 

med uppehållstillstånd 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att undersöka möjligheten att hyra eller köpa lämpl iga fastigheter 

för bostäder till ensamkommande ungdomar. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun har från och med 150116 avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 

12 platser för ensamkommande asylsökande pojkar över 15 år. Om och när någon av 

dessa pojkar får permanent uppehållstillstånd blir de Höörsbor och är fortsatt placerade 

tills de fyllt 18 år, avslutat gymnasiet eller föräldrarna fått uppehållstillstånd i Sverige.  

Höörs boende för ensamkommande asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd är 

beläget på Orupsområdet och består av 24 små lägenheter, fördelade på tre plan. Hälften 

av dessa lägenheter kommer att vara tillgängliga för asylsökande ungdomar och 

resterande 12 lägenheter för ungdomar med uppehållstillstånd. Ungdomsboendet har 

också tillgång till 3, från juni 2015 blir det 4, träningslägenheter.  

I dagsläget bor 6 ungdomar med uppehållstillstånd på Orupslund och 2 i 

träningslägenhet. Ytterligare 2 ungdomar är placerade på annan ort.  

Med nuvarande handläggningstid på Migrationsverket, som är ca 6 månader, beräknas 

tredje våningen på Orupslund börja tas i bruk i februari 2015 och i augusti är även tredje 

våningen fullbelagd. Det innebär att ungdomsboendet är i stort behov av ytterligare 

bostäder för ungdomar med uppehållstillstånd. 

Eftersom ungdomarnas behov av stöd respektive självständighet skiftar med ålder och 

mognad är det viktigt att bostäderna ligger så nära varandra så att de kan användas som 

hem för vård eller boende om så skulle krävas. 

Sådana lokaler finns tillgängliga på Marmorvägen 1-3, där Humana (fd Björkvik) tidigare 

bedrev hvb-verksamhet. Lokalerna består av 4 parhus, med 2 lägenheter i varje hus.  

Varje lägenhet består av 3 sovrum, kök och vardagsrum samt ett mindre rum. Det innebär 

att 3 ungdomar skulle kunna bo tillsammans, som en form av ”studentboende” efter 

Orupslund och före träningslägenhet. Det mindre rummet i varje lägenhet skulle kunna 

användas till personalkontor och om behov uppstår till sovrum för personal med jour.  

Eftersom lokalerna består av 4 fristående byggnader skulle även annan verksamhet 

kunna använda de lokaler som till en början inte behövs till ensamkommande ungdomar. 

Exempelvis skulle nyanlända familjer kunna bo här i avvaktan på annat boende.  

Kostnaderna för att hyra de 4 husen är 80 000 kr per månad. Tillkommer gör 200 000 kr 

per år för el och värme. 
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Yrkanden 

Anders Magnhagen (S) föreslår att socialnämnden undersöker möjligheten att hyra eller 

köpa lämpliga fastigheter för bostäder till ensamkommande ungdomar. 

Beslutsordning 

Förslaget från Anders Magnhagen (S) läggs fram för beslut och nämnden konstateras 

besluta enligt förslaget. 

_____ 
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Dnr SN 2014/122 

§ 19 Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581), 

rökfria miljöer i Höörs kommun 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att anta föreliggande förslag till 

förändringar i reglementena för respektive nämnd. 

Ärendebeskrivning 
Efter tillsyn från Länsstyrelsen har riktats kritik mot kommunen med anledning av att det 

saknas en strukturerad och dokumenterad tillsyn över rökfria miljöer. Det framgår inte 

heller vilken nämnd som ansvarar för tillsynen av de rökfria miljöerna 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 140612, 

- att socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att utifrån sina 

nuvarande reglementen göra nödvända förändringar i sina respektive 

delegationsordningar, 

- att socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta 

policydokument och tillsynsplaner utifrån respektive nämnds ansvar och ansvarsområden, 

- att skrivelsen från socialchef Monica Dahl och miljö- och byggmyndighetschef Rolf 

Englesson överlämnas till Länsstyrelsen i Skåne som kommunens kommentarer och 

förslag till åtgärder för att komma till rätta med de problem Länsstyrelsen anger sitt 

tillsynsbeslut. 

Sektorchefer har beslutat att föreslå sina respektive nämnder att tillsyn enligt tobakslagen 

bör hanteras av samma nämnd så att kommunens tillsyn över detaljhandels och 

restaurangernas försäljning av tobak kan samordnas. Förslaget är att den nämnd som har 

bäst förutsättningar att bedriva en god tillsyn är miljö- och byggnadsnämnden. Som ett led 

i att förenkla för näringsverksamheterna i Höörs kommun föreslås att även tillsynen av 

receptfria läkemedel hos detaljhandeln til lsynas vid samma tillfälle. Nämnderna föreslås 

att göra en framställan att fullmäktiga gör nödvändiga förändringar i respektive nämnds 

reglementen. Först därefter kan respektive nämnd utarbeta policydokument och 

tillsynsplaner. 

Förslaget innebär att följande lagstiftningar tas bort från socialnämndens reglemente: 

- tobakslagen 

- lag om detaljhandel med nikotinläkemedel. Denna lag har ersatts av Lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel, samt att 

- tillsynen enligt ovanstående lagar istället överflyttas till miljö- och byggnadsnämnden 

Yrkanden 

Stefan Liljenberg (SD) bifaller liggande förslag från social sektor.  
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§ 20 Socialnämndens reglemente 2015 

Beslut 
Socialnämnden antar det förslagna reglementet och överlämnar det som ett  förslag till 

kommunfullmäktige att fasställas som nämndens reglemente. 

Ärendebeskrivning 
Förslag har lagts fram om att utreda behov av förändringar av socialnämndens 

reglemente. Förslag på ny lydelse föreligger. 

_____ 

 


