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§ 40 Inledning av möte och upprop 

Ärendebeskrivning 
Mötet inleds med att ordförande delar ut förtjänstgåva i brons, för åtta år som 
förtroendevald i Höörs kommun, till Adéle Olander (M). 

Därefter informerar Christina Håkansson Jönsson och Kenth Arvidsson om kommande 
ärende gällande frågeställningar från kommunstyrelsen om den av socialnämnden 
föreslagna taxan för serveringstillstånd. 

Upprop och notering av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare enligt lista 
genomförs. Helena Ohlson (SD) är inte närvarande och Lars Andersson (SD) tjänstgör i 
hennes ställe. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 41 Godkännande av föredragningslistan och 
val av justerare 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns enligt ordförandens förslag. 

Camilla Gottfries Hindersson utses att justera protokollet från mötet. Det justeras i 
kommunhuset den 27 mars kl 9:00. 

Ärendebeskrivning 
Godkännande av föredragningslistan för mötet. Ordföranden föreslår att ett ärende 
angående delegation av beslutsrätt tillförs listan. 

 

Val av justerare till mötets protokoll. 

Camilla Gottfries Hindersson (S) står i tur att justera. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/38 

§ 42 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Det ekonomiska utfallet till och med februari och prognos för innevarande budgetperiod  
redovisas av Monica Dahl och Anne-Sofie Gangefors. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 43 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Socialchefen informerar om händelser och aktualiteter inom socialnämndens 
ansvarsområde. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 44 Information - nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag på nytt Hälso- och sjukvårdsavtal finns för diskussion mellan kommunerna och 
Region Skåne. I samband med detta kommer ett antal dialogmöten att hållas där 
företräder för kommunen kan delta. Ordföranden meddelar att det är bra om några av 
socialnämndens ledamöter kan delta på passande dialogmöte. Intresserade anmäler sig 
själva. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 45 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av beslut i delegerade ärenden. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i delegerade ärenden. 

Förteckning föreligger vid sammanträdet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 46 Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

A. Social sektor, IFO 

Verksamhetsberättelse Barn och familj 2014. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/54 

§ 47 Investeringsbudget 2016 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom den preliminära investeringsbudgeten 2016. 

Ärendebeskrivning 
Information om investeringsbudget 2016 för socialnämnden. Den ska lämnas till 
kommunstyrelsen inför det fortsatta budgetarbetet. Förslag till Investeringsbudget 2016 
kommer under april att läggas fram för socialnämndens ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Preliminär investeringsbudget social sektor 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2012/271 

§ 48 Prisjustering enligt avtalet med 
leverantörer av servicetjänster i 
hemtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden fastställer ersättningen per utförd timme för 2015 till 301,49 kronor 
exklusive moms. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med avtalet avseende fritt val inom serviceinsatser i hemtjänsten enligt lagen 
om valfrihetssystem (LOV) ska socialnämnden årligen fastställa timersättningen per utförd 
timme from 2015. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/8 

§ 49 Flexibla korttidsplatser 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att inrätta 15-16 flexibla korttidsplatser för avlastning, tillfälligt 
boende, utredning/HSL, rekreation samt platser i väntan på särskilt boende. De 10 redan 
befintliga korttidsplatserna på Åtorp avsätts till rehabilitering. 

Socialnämnden ger social sektor i uppdrag att utreda möjligheten att hyra lokal. 

Ärendebeskrivning 
Behovet av rehabiliteringsplats efter sjukhusvistelse har ökat senaste året. En bedömning 
görs att socialnämnden har ett behov av en rehabiliteringsenhet med möjlighet att 
rehabilitera sju dagar i vecka mellan kl. 07-21. Vi föreslår att samtliga tio platser på Åtorp 
tillsammans med hemtjänstens nuvarande dagturer avsätts för detta ändamål. 

Även behovet av flexibla korttidsplatser har ökat senaste året, de sju platser som finns 
idag visar sig inte räcka till. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-2-16 - Korttidsplatser i Höörs kommun 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2014/47 

§ 50 Äldreplan - inkomna synpunkter 

Beslut 
Socialnämnden fasställer dokumentet som Äldrevision med de av socialchefen 
redovisade ändringarna. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet lät vid sitt sammanträde i februari sända ut ett förslag på Äldreplan för 
Höörs kommun till den samarbetsgrupp som deltagit i arbetet med att ta fram planen. 
Socialchefen redovisar de synpunkter som lämnats och ändringar i liggande som föreslås 
som en följd av synpunkterna. 

Yrkanden 
Anders Magnhagen (S) föreslår socialnämnden att fastställa dokumentet som Äldrevision 
med de av socialchefen redovisade ändringarna. 

Beslutsunderlag 
Höörs kommuns äldreplan 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/48 

§ 51 Övergripande organisation för 
mottagande och integration av nyanlända 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förslag föreligger på organisation i rubricerat ärende. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 52 Anmälningar (sekretess) 

Beslut 
Anmälningarna (sekretess) läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

A. Socialnämndens arbetsutskott 

Protokoll 2015-02-1 

B. SN 2014/287 

Förvaltningsrätten i Malmö: Dom i mål 11771-14 

Överklagandet av nämndens beslut om avslag på bistånd avslås. 

C. SN 2014/267 

Inspektionen för vård och omsorg 

Ärende om lex Sarahanmälan avslutas. 

D. Socialnämndens arbetsutskott 

Protokoll 2015-03-12 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 53 Sekretess 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/101 

§ 54 Delegationen att fatta beslut för 
socialnämnden i individärenden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge Henrik Mornani delegation, att i enlighet med 
socialnämndens delegationsförteckning och riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd, fatta beslut på nämndens vägnar. 

Ärendebeskrivning 
Enligt socialnämndens delegationsförteckning, antagen 2014, har socialnämnden 
delegerat till närmaste chef att på nämndens uppdrag besluta att ge medarbetare 
delegation att fatta beslut på uppdrag av socialnämnden. Enligt delegationsordningen är 
det närmaste chef som skall säkerställa att medarbetaren har tillräckliga kunskaper för att 
fatta självständiga beslut på nämndens vägnar. Inskolningen förväntas pågå mellan 3 - 12 
månader. 

Henrik Mornani har utan svårigheter tagit till sig det synsätt och de strategier som 
nämnden bestämt ska gälla för anställda inom sektorn. Han har mycket god kunskap om 
socialtjänstlagen och om såväl mötets betydelse som den formella handläggningen. 

Det är gruppledare Christina Håkansson Jönssons bedömning att Henrik Mornani har 
tillräckliga kunskaper för att fatta självständiga beslut på nämndens vägnar. Mot bakgrund 
av bedömningen föreslås nämnden att redan nu ge Henrik Mornani delegation att fatta 
beslut på nämndens vägnar. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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