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Utses att justera Linda Andersson Paragrafer 26,37 

  Sekretess 37 

Justeringens plats och tid Justeras omedelbart 

  

Sekreterare  

 Thomas Andersson 
  

Ordförande  

 Anders Magnhagen 
  

Justerande  

 Linda Andersson 
 

  

 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

  

Nämnd Socialnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2015-02-24 

  

Datum då anslaget sätts upp 2015-02-25 Datum då anslaget tas ned 2015-03-19 

  

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 

  

Underskrift  

 Anders Magnhagen 
 

Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen 

 Tisdagen den 24 februari 2015 kl 18:00 

  

Beslutande Anders Magnhagen (S), ordförande 

Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf 

Linda Andersson (S) 

Camilla Gottfries Hindersson (S) 

Stefan Liljenberg (SD) 

Helena Ohlson (SD) 

Annelie Salonen (S), tjg ers 

Lars-Håkan Persson (M), tjg ers 

Harriet Paulsson (C), tjg ers 

 
 

Övriga närvarande Lise-Lott Eriksson (S) 

Margareta Johansson (KD) 

Lars Andersson (SD) 

Carina Berg (SD) 

Monica Dahl, socialchef 

Monica Malmqvist Andersson 
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Utses att justera Linda Andersson Paragrafer 21-25, 27-36,38-39 

  Sekretess 35, 36 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Söderg 28, 2015-03-04 kl 16:00 

  

Sekreterare  

 Thomas Andersson 

  

Ordförande  

 Anders Magnhagen 

  

Justerande  

 Linda Andersson 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd Socialnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2015-02-24 

  

Datum då anslaget sätts upp 2015-03-05 Datum då anslaget tas ned 2015-03-27 

  

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 

  

Underskrift  

 Anders Magnhagen 
 

Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen 

 Tisdagen den 24 februari 2015 kl 18:00–22:30 

  

Beslutande Anders Magnhagen (S), ordförande 

Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf 

Linda Andersson (S) 

Camilla Gottfries Hindersson (S) 

Stefan Liljenberg (SD) 

Helena Ohlson (SD) 

Anneli Salonen (S), tjg ers 

Lars-Håkan Persson (M), tjg ers 

Harriet Paulsson (C), tjg ers 
 

 

Övriga närvarande Lise-Lott Eriksson (S) 

Margareta Johansson (KD) 

Lars Andersson (SD) 

Carina Berg (SD) 

Monica Dahl, socialchef 

Monica Malmqvist Andersson 

Hans Bäckström, §§ 21 - 24 

Inga Kehlmeier, §§ 21 - 24, 28 

Ann-Sofie Gangefors, §§ 21 - 25 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 21 Upprop 

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

Truedsson (MP), Adele Olander (M) och Boel Gadde (C) är inte närvarande. Annelie 

Salonen (S), Lars-Håkan Persson respektive Harriet Paulsson (C) tjänstgör i deras 

ställen. 

_____ 
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§ 22 Godkännande av föredragningslistan och 

val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan enligt förslag från ordföranden.  

Linda Andersson (S) utses att justera protokollet den 4 mars klocka 16:00 i 

Kommunhuset. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. 

Ordföranden meddelar att ett extra ärende är utskickat, ett ärende om val av 2:a ersättare 

till respektive ledamot i arbetsutskottet behöver behandlas samt att en punkt som övrigt 

anmälts och föreslår att dessa läggs till föredragningslistan. 

 

Val av justerarare till mötets protokoll. 

Linda Andersson (S) står i tur att justera. 

_____ 
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Dnr SN 2015/47 

§ 23 Verksamhetsberättelse IFO 2014 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Individ och familjeomsorgens interna öppenvård för Barn och familj redovisar årligen i en 

verksamhetsberättelse variationen på insatser som erbjudits under året, samt övriga 

uppdrag på grupp eller strukturell nivå. Aktuell rapport avser 2014. I bilaga finns beskrivit 

antal barn, ålder och kön, samt anledning till insats. 

I verksamhetsberättelsen finns även angivit mål för 2015. 

 

_____ 
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Dnr SN 2015/43 

§ 24 IFO Värdegrundsenkät 2014 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
2013 beslutades på Individ och familjeomsorgen (IFO) att årligen genomföra en 

medborgarenkät. I såväl nämndens strategier som i det balanserade styrkortet anges att 

enheten skall utvärdera och följa upp sina verksamheter, samt att öka delaktigheten 

genom medborgardialog. 

Enkäten bygger på nämndens värdegrund. Syftet är att följa upp om vi i enlighet med vår 

kvalitetspolicy lever vår värdegrund. Under november månad delas enkäten ut till alla 

besökare som av olika skäl har kontakt med någon av IFO.s medarbetare.  

I skrivelsen finns jämförelser med fjorårets resultat.  

_____ 
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Dnr SN 2014/73 

§ 25 Socialnämndens bokslut 2014 

Beslut 
Socialnämnden godkänner bokslutet enligt Jessica Ashworths (M) förslag och överlämnar 

det till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 ska fastställas av 

socialnämnden och delges kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Jessica Ashworth (M) föreslår att kostnadsökningar i resultatanalysen som hänförs till 

LOV ska ändras och istället hänföras till servicetjänster och föreslår att nämnden i övrigt 

godkänner bokslutet. 

Beslutsordning 

Ordförande lägger fram Jessica Ashworth (M) förslag för beslut och finner att nämnden 

beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsberättelse för socialnämnden 2014 

Förslag till resultatanalys 2014 

Förslag till investeringsredovisning 2014 

_____ 
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Dnr SN 2015/56 

§ 26 Personligt ombud 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet med personligt 

ombud 2014 samt ansöka om medel för 2015. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 
Medel för kostnader som socialnämnden haft för personligt ombud kan ansökas hos 

länsstyrelsen. Redovisning för 2014 har sänts till länsstyrelsen från social sektor. 

Socialnämndens beslut om godkännande av redovisning behövs för länsstyrelsens 

behandling av ärendet. Redovisning för nämndens godkännande föreligger. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014 

Ansökningsblankett ”ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2015  

_____ 
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Dnr SN 2015/44 

§ 27 Trapphusboende Badhustomten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anmäla intresse till HFAB för trapphusboenden i det 

planerade nybygget på Badhustomten i Höör. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Höörs kommun har behov av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. I 

nuläget köper vi fem externa boendeplatser till personer som beviljats boende enligt LSS 

och tio Boendeplatser som är beviljade enligt SoL. Några av dessa personer skulle klara 

ett eget boende om det finns tillgång till personal dygnet runt, så kallat trapphusboende. 

Trapphusboende ska vara ett steg närmare ett helt eget boende. Var och en har sin 

egen lägenhet, men också visst stöd av personal och boende med liknande bakgrund. 

Trapphusboende enligt LSS måste dock vara bemannat dygnet runt. En 

gemensamhetslokal ska också finnas i området. 

Yrkanden 

Anders Magnhagen (S) föreslår att socialnämnden till HFAB anmäler intresse för 

trapphusboenden i det planerade nybygget på Badhustomten i Höör  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2015-02-02 - Intresseanmälan för trapphusboende i nybygget på Badhustomten 

_____ 
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Dnr SN 2015/27 

§ 28 Byte från analoga till digitala 

trygghetslarm i hemtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige bestämma att analoga 

trygghetslarm ska bytas ut mot digitala trygghetslarm med universalkort enligt 

utbytesplan. Medborgare debiteras då för månadskostnaden på 58 kr/månad då det blir 

det en ökning på 9 kr/månad samt blir avgiftsbefriad från samtalen.  

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Det analoga telenätet kommer att försvinna på sikt och ersättas med digitalt. Jag har varit 

i kontakt med PTS (Post och Telestyrelsen) och Telia för att få information om vilken takt 

det analoga nätet kommer att upphöra i vår kommun 

Enligt Telia ligger nedsläckningen av det analoga nätet i Skåne långt fram i tiden då de 

prioriterar glesbygd och större städer. Enligt Telia kommer det inte att hända under 2015 

eller 2016. De kan inte säga när, då det inte börjat att planera för Skåne ännu.  

Detta innebär att vi nu på sikt byter ut våra analoga trygghetslarm till digitala 

trygghetslarm. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2015-02-02 - Byte från analoga till digitala trygghetslarm i hemtjänsten 

_____ 
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Dnr SN 2015/45 

§ 29 Ändrad målgrupp för Åtorps gruppboende 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att gruppboendet på Åtorpsområdet ska inrättas till ett HVB hem 

för personer med psykisk ohälsa som inte klarar sin dagliga livsföring.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden fattade 2014-01-23 Beslut om att gruppboendet på Åtorpsområdet ska 

iordningsställas till ett gruppboende för personer som beviljats boende enlig 9.9 § LSS. I 

Budget avsattes 585 000 Kr till lokalhyror. Den planerade ”renoveringen skulle medföra 

en hyresökning motsvarande 80 000/år. Det visar sig dock att enligt Boverkets regler för 

ett sådant boende kräver en mer omfattande renovering än den planerade. Exempelvis 

planerades trinetter i varje lägenhet medan Boverkets nuvarande regler kräver kök. En 

renovering i enlighet med gällande regler skulle innebära en hyresökning motsvarande 

200 000 till 300 000 beroende på avtalsperiod. 

 

Aktuellt 

Med detta som bakgrund samt det faktum att antalet personer inom socialpsykiatrin 

kontinuerligt ökar föreslås nämnden fatta beslut att Åtorps gruppboende renoveras i 

enlighet med tidigare beslut. Gruppboendet ska då fungera som ett HVB hem för personer 

med psykisk ohälsa som inte klarar sin dagliga livsföring men som med rätt stöd under en 

period bedöms kunna klara ett mer självständigt boende. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 3015-02-02 - Åtorps gruppboende 

_____ 
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Dnr SN 2015/49 

§ 30 Tillsynsplan serveringstillstånd 2015 och 

2016 

Beslut 
Socialnämnden antar den föreslagna tillsynsplanen för serveringstillstånd 2015 och 2016 

samt överlämnar tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Skåne Län. 

Ärendebeskrivning 
Förslag på Tillsynsplan för serveringstillstånd 2015 och 2016 

Av alkohollagen framgår att: 

Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som 

gäller för servering av alkoholdrycker. 

Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen i Skåne län.  

Förslag på tillsynsplan föreligger. 

_____ 
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Dnr SN 2014/120 

§ 31 Etablerande av koncept för ökad trygghet 

service och delaktighet i hemmet genom 

digital teknik e-hälsa 

Beslut 
Socialnämnden godkänner handlingsplanen för eHälsa 2014 - 2016. 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattades i socialnämnden 2014-03-20att ge social sektor i uppdrag att påbörja 

processen för att etablera koncept för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet 

genomdigitalteknik. En 

handlingsplan för att fortsätta detta arbete upprättades 2014-11-26 tillsammans med 

Socialförvaltningen i Hörby Kommun. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att nämnden godkänner handlingsplanen för eHälsa 2015 - 2016. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för eHälsa 2014-2016 - etablerande av koncept för ökad trygghet, service 

och delaktighet i hemmet genom digital teknik 

_____ 
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Dnr SN 2014/47 

§ 32 Äldreplan för Höörs kommun 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ärendet återremitteras till social sektor för inarbetning av 

inkomna synpunkter som lämnats på den föreslagna planen. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

SPF och PRO inkommer med en skrivelse till Socialnämnden där de uppmärksammar 

den demografiska förändringar som samhället står inför. Som kommer att ställa stora krav 

på kommunernas förmåga att anpassa sina verksamheter efter förändrade behov och 

resurser. 

Socialnämnden beslutar 2014-02-20 att Socialnämnden bildar en samverkansgrupp för 

framtagande av äldreplan där varje sektor och Kommunala pensionärsrådet utser 

representanter med Socialnämnden som sammankallande. 

Social sektor inbjuder till deltagande och har under hösten ett par möten där respektive 

sektor, HOFAB, pensionärsorganisationer mfl deltar och inkommer med textmaterial och 

förslag på utvecklingsområden. 

Ett upprättat förslag på äldreplan är på remiss till deltagarna den arbetsgrupp/focusgrupp 

som arbetar med äldreplanen och kommunala pensionärsrådet och föreligger nu för 

nämndens ställningstagande. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till social sektor för inarbetning av 

inkomna synpunkter som lämnats på den föreslagna planen. 

_____ 
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§ 33 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av beslut i delegerade ärenden.  

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som fattats i av socialnämnden delegerad beslutsrätt. Förteckning 

av ärenden föreligger vid nämndens sammanträde. 

_____ 
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§ 34 Anmälningsärenden 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

A. Samverkansgrupp SOC 

Protokoll 2014-10-16 

 

B. Samverkansgrupp SÖSAM 

Protokoll 2015-01-23 

_____ 
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§ 35 Anmälningar (sekretess) 

Beslut 
Anmälningarna (sekretess) läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

A. Inspektionen för vård och omsorg 

Beslut i ärende avseende klagomål på bostad med särskild service enligt LSS vid 

Fogdaröd omsorg, vård och utbildning: Ärendet avslutas. 

 

B. SN 2014/249 

Inspektionen för vård och omsorg 

Beslut i ärende om klagomål på LVM-anmälan i annan. Ärendet avslutas. 

_____ 
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§ 36 Sekretess 
_____ 
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Dnr SN 2014/267 

§ 37 Sekretess 
_____ 
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Dnr SN 2015/17 

§ 38 Val av ersättare till arbetsutskottet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att utse Adele Olander (M) som 2:a ersättare för Jessica 

Ashworth (M), Anneli Salonen till 2:a ersättare för Anders Magnhagen (S) och Liselotte 

Eriksson (S) som 2:a ersättare för Maria Truedsson (MP). 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott ska bestå av tre ledamöter och sex ersättare. Sedan 

tidigare har nämnden utsett ledamöter och tre 1:a ersättare för respektive ledamot. Val av 

2:a ersättare återstår och val förättas genom att ersättare föreslås.  

Yrkanden 

Jessica Ashworth föreslår att Adele Olander (M) utses som 2:a ersättare för Jessica 

Ashworth (M). 

Anders Magnhagen (S) föreslår att Anneli Salonen utses till 2:a ersättare för Anders 

Magnhagen (S) och Liselotte Eriksson (S) som 2:a ersättare för Maria Truedsson (MP).  

Beslutsordning 

Ordförande lägger först fram Jessica Ashworths (M) förslag för beslut och sedan det egna 

förslaget och finner att nämnden bifallit båda förslagen. 

_____ 
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§ 39 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Camilla Gottfries Hindersson rapporterar från kommunala Handikapprådets sammanträde 

den 23 februari 2015. 

_____ 

 


