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§ 56 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare enligt lista. Maria Truedsson (MP) är inte 

närvarande och Annika Johansson (V) går in som tjänstgörande i hennes stä lle. Annika 

Johansson meddelar att hon måste lämna mötet senast kl 17:00.  

_____ 
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§ 57 Godkännande av föredragningslistan och 

val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan för mötet.  

Stefan Liljenberg (SD) utses att justera protokollet. Justeringen utförs i kommunhuset den 

27 maj klockan 15:00. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet.  

 

Val av justerare till mötets protokoll. 

Boel Gadde (C) står i tur att justera men anmäler förhinder. Nästa på tur är Stefan 

Liljenberg (SD). 

 

_____ 
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§ 58 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av beslut i delegerade ärenden.  

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i delegerade ärende under april 2015. En sammanställning 

föreligger i kallelsen och en förteckning av beslutet föreligger vid mötet.  

_____ 
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§ 59 Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

A. Kommunförbundet Skåne: Verksamhetsrapport RETT (rekommenderade tjänster 

tillsammans) 2014 (handling). 

B. dnr SN 2015/38 

Kommunstyrelsen: § 92 2105 Prognosrapport 2015: Begären om komplettering med 

tidplan och effekt för förslag till besparingsåtgärder. 

C. dnr SN 2015/131 

Kommunstyrelsen: § 93 2015: Medel och redovisning för Innovationsprojekt inom sociala 

sektorns äldrevård. 

D. dnr SN 2014/213 

Arbetsmiljöverket: Ärende om krav på åtgärder avslutas. 

E. dnr SN 2015/17 

Kommunfullmäktige: § 34 2015, Anneli Elmelid ersättare i SN entledigas 

Kommunfullmäktige: § 35 2015, Johan Magnusson väljs till ersättare i SN 

Kommunfullmäktige: § 32 2015: Reiderat reglemente för socialnämnden antas.  

F. dnr SN 2014/122 

Kommunfullmäktige: Reglemente för socialnämnden ändras så att tillsyn enligt 

tobakslagen tas bort från nämndens ansvarsområde. 

G. dnr SN 2015/48 

Kommunfullmäktige: Övergripande organisation för mottagande och integration av 

nyanlända antas. Berörda nämnde uppdras inkomma med förslag på innehåll. insatser 

och kostnader med anledning beslutet. 

H. dnr SN 2015/58 

Inspektionen för vård och omsorg: Ärende avseende samarbetssamtal avslutas med 

kritik. 

I. SÖSAM 

Protokoll från samverkansgrupp 2015-0-14. 
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_____ 
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Dnr SN 2014/178 

§ 60 Rapport 2014 intern kontroll 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten avseende intern kontroll för år 2014 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2014-06-17 om en intern kontrollplan där sex olika processer 

skulle kontrolleras under år 2014. 

En redovisning av kontrollerna föreligger. 

_____ 
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Dnr SN 2015/125 

§ 61 Intern kontroll 2015 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att processerna B, E, H och I, i sociala sektorns förslag, ska ingå 

i den interna kontrollplanen för 2015 samt att ge sociala sektorn i uppdrag att utforma en 

intern kontrollplan för år 2015. 

Ärendebeskrivning 
En intern kontrollplan för år 2015 ska utformas. En arbetsgrupp bestående av it -

strateg/samordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig socionom och 

kvalitetscontroller har därför tagit fram förslag på olika områden som är möjliga att 

kontrollera. 

Överläggning 
Ajournering begärs under överläggningen. Mötet ajourneras 10 minuter 14:20  - 14:30. 

Yrkanden 

Camilla Gottfries Hindersson (S) föreslår att punkterna B, E, F och H ska ingå i den 

interna kontrollplanen för 2015. 

Stefan Liljenberg (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs. 

Nämnden godkänner beslutsordningen med JA-röst för arbetsutskottets förslag och NEJ-

röst för Camilla Gottfries-Hinderssons (S) förslag. 

Omröstning 

Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med 5 JA-röster och 4 NEJ-röster. 

Nämnden beslutar därför enligt arbetsutskottets förslag. 

Jessica Ashworth (M) - JA 

Linda Andersson (S) - NEJ 

Camilla Gottfries-Hindersson (S) - NEJ 

Adéle Olander (M) - JA 

Boel Gadde (C) - JA 

Stefan Liljenberg (SD) - JA 

Helena Ohlson (SD) - JA 
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Annika Johansson (V) - NEJ 

Anders Magnhagen (S) - NEJ 

_____ 
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Dnr SN 2015/129 

§ 62 Analys av Socialtjänstens nyckeltal i 

Kommunens Kvalitet I Korthet 2014 

Beslut 
Socialnämnden ger Sociala sektorn i uppdrag att, tillsammans med ekonomikontoret, 

klargöra vad den stora kostnadsskillnaden gällande kostnad per plats i särskilt boende 

beror på, Sociala sektorn, tillsammans ekonomikontoret, ska också klargöra vad den 

stora kostnadsskillnaden gällande kostnad per person med hemtjänst beror på.  

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) släppte i februari 2015 en resultatrapport 

avseende projektet Kommunens kvalitet i korthet. Rapporten består av totalt 39 olika mått 

och nyckeltal för olika delar av kommunens verksamhet. 

Sammanlagt 10 mått ingår i Socialnämndens verksamhetsområde. En sammanställning 

föreligger på dessa mått, vilka visar på jämförelsevis stora skillnader i kostnader för Höörs 

kommun i vissa avseenden. 

_____ 
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Dnr SN 2015/143 

§ 63 Årsrapport från fältverksamheten 2014 

Beslut 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Stefan Lissmark redovisar föreliggande rapport om fältverksamheten 2014.  

_____ 
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Dnr SN 2015/122 

§ 64 Uppföljning OF - Gruppboenden och 

daglig verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten samt begär att en handlingsplan för föreslagna 

förbättringsområden presenteras vid nämndens sammanträde i augusti 2015.  

Ärendebeskrivning 
Som ett led i sociala sektorns kvalitetsarbete har uppföljning av Vinkelgatans och 

Norrevärns gruppboenden samt daglig verksamhet genomförts. Uppföljningen 

genomfördes 2014-10-20 av socialt ansvarig socionom, SAS, Ewa Näslund och 

medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Linda Foerster. Från verksamheterna deltog 

enhetschef Carina Johansson samt två personal från vardera verksamheten.  

Syftet med uppföljningen var att inspektera och inhämta information om hur 

verksamheterna fungerar och för att få ett underlag för bedömning av säkerhet och 

kvalitet i verksamheterna. 

_____ 
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§ 65 Utökat behov av personalresurser i 

Teamet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att rekrytering, av ytterligare en årsarbetare sjuksköterska och 

1,5 årsarbetare handläggare till Teamet, kan påbörjas. 

Kommunstyrelsen informeras om beslutet eftersom detta inte finns med i budget för 

innevarande budgetperiod. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsbelastningen för teamets personal har ökat succesivt de senaste åren. I nuläget ser 

vi framför allt ett ökat behov av sjuksköterskor och handläggare.  

Fler söker särskilt boende, antalet hemgångar från sjukhus har i princip fördubblats sedan 

2011. Ökningen beror på att de äldre blivit fler men också på att de blivit sjukare och  

kräver fler och mer omfattande insatser. Sjukhuset skickar hem patienterna allt tidigare 

vilket innebär att kommunen måste ge allt fler vårdinsatser i hemmet.  

Framtid 

Redan i januari 2016 beräknas det nya HSL avtalet med regionen träda i kraft vilket bl a 

innebär ett succesivt införande av ett hemsjukvårdsteam med regionens läkare och 

kommunens sjuksköterska. Syfte är att förhindra inläggning på sjukhus och att erbjuda en 

tryggare och mer avancerad vård i hemmet. Mer vård i hemmet innebär inte bara HSL 

insatser utan även omsorgsinsatser och därför blir även handläggare och hemtjänst 

berörda. 

Bedömning 

Utifrån den situation som råder görs bedömningen att personalresurserna bör utökas med 

totalt en årarbetare sjuksköterska samt SoL/ LSS handläggare motsvarande 1,5 

årsarbetare för att nå upp till socialnämndens mål och myndigheternas krav.  

Yrkanden 

Jessica Ashworth (M) föreslår som tillägg till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen 

informeras om nämndens beslut att tillstyrka rekryteringen till nya tjänster eftersom detta 

inte finns med i budget för innevarande budgetperiod.. 

Anders Magnhagen (S) bifaller Jessica Ashworths (M) förslag 

Beslutsordning 

Odföranden lägger fram Jessica Ashworths (M) tilläggsyrkande för beslut och finner at t 

nämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse 150424 - Utökat behov av personalresurser i Teamet 

_____ 
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Dnr SN 2015/131 

§ 66 Utbildning och testlabb för 

medarbetardriven innovation i 

äldreomsorgen – tre delar under 2015-

2016 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att framställan och ärendebeskrivning ska kompletteras med 

kostnadsberäkning för deltagande samt att nämnden ställer sig bakom ett deltagande i 

Medarbetardriven innovation i äldreomsorgen i Höörs kommun - innovationssatsning i tre 

delar som planeras genomföras 2015-2016. 

Deltagandet sker under förutsättning att Kommunstyrelsen tillskjuter medel motsvarande 

kostnaderna för genomförandet. Förutsatt även att medarbetarnas intresse utbildningen 

ska tas upp i arbetsgrupper och att de sammantaget ställer sig bakom ett genomförande.  

Ärendebeskrivning 
Äldreomsorgen har deltagit i en kartläggning av att utveckla och möjliggöra ett mer 

innovativt arbetssätt och därigenom göra äldreomsorgen i Höör till en ännu mer attraktiv 

arbetsplats där medarbetarnas blir medskapare och hela tiden ges möjlighet att utvecklas. 

Ett arbetssätt som skapar bättre förutsättningar att möta det ökade behovet av omsorg 

med hög kvalitet. 

Målet är att samtliga medarbetare får en utbildning i innovation och att ett testlabb införs 

där medarbetare själva kan utveckla, testa och utvärdera sina idéer för en bättre 

äldreomsorg. 

Under planeringsprojektet har vi undersökt hur man skapar bästa möjliga förutsättningar 

för en utbildningsinsats samt struktur och arbetssätt för ett testlabb. 

Socialnämndens kostnader beräknas till 650 000 kr under 2015. Finansiering sker genom 

att Kommunstyrelsen tillskjuter de medel projektet kostar samt att externa medel ska 

sökas vid de utlysningar som sker under projektets gång. 

 

Beslutsmotivering 

Höörs Kommun, Socialnämnden har redan gjort investeringar i innovationskunskap, 

engagemang och strategiska samarbeten som dessutom kan betecknas som färskvaror 

vars värden går förlorade om projektet inte går över till  en genomförandefas. 

Därför föreslås kommunen investera i ett något nedbantat och mer pragmatiskt inriktat 

genomförande av innovationssatsningen i äldreomsorgen 2015-2016. 

Yrkanden 
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Anders Magnhagen (S) föreslår som tillägg till arbetsutskottets förslag att  medarbetarnas 

intresse utbildningen ska efterfrågas genom att frågan tas upp i arbetsgrupper och att 

socialnämnden medverkan i utbildningen under förutsättning att även personalen 

sammantaget ställer sig bakom ett genomförande. 

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram förslaget för beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.  

Beslutsunderlag 
Information - Medarbetardriven innovation i äldreomsorgen i Höörs kommun - 

innovationssatsning i tre delar som planeras genomföras 2015-2016 

_____ 
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Dnr SN 2015/66 

§ 67 Riktlinjer för parboende 

Beslut 
Socialnämnden i Höör antar riktlinjerna för parboende enligt förslag 2015-03-25. 

Ärendebeskrivning 
En förändring i Socialtjänstlagen (SoL) 2012 innebär att det i skälig levnadsnivå ingår att 

kunna sammanbo med make eller sambo när den ene av dem beviljas bistånd i form av 

särskilt boende. Dessa riktlinjer är utformade med utgångspunkt från socialstyrelsens 

vägledning för tillämning av socialtjänst- och hyreslagstiftning. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för parboende 2015-03-25 

_____ 
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Dnr SN 2015/85 

§ 68 Parboende flexplatser Skogsgläntan 

Beslut 
Socialnämnden godkänner att Skogsgläntans fyra gavelrum används som 

parboende/flexplatser. 

Ärendebeskrivning 
Möjlighet finns att använda Skogsgläntans fyra gavelrum till parboende då behov finns 

och när där inte finns behov av parboende använda platserna som flexplatser till 

korttidsboende eller väntan på särskilt boende. Rummen är godkända ur 

arbetsmiljöperspektiv av huvudskyddsombudet Mona Schill-Ingvarsson. En risk och 

konsekvensbeskrivning är upprättad. Denna har följts upp med personalen vid en 

arbetsplatsträff på Skogsgläntan 150303. 

Beslutsmotivering 

Det finns behov av parboende och lagkrav på att man ska kunna erbjuda par gemensamt 

boende 

Beslutsordning 

Det finns behov av parboende och lagkrav på att man ska kunna erbjuda par gemensamt 

boende. 

_____ 
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Dnr SN 2015/126 

§ 69 Yttrande om motion ”Inrätta ett 

natthärbärge för hemlösa i Höör” 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet 2015-04-16 som sitt och att inte åta sig att 

bidra med hyreskostnaden för ett natthärbärge för hemlösa EU-migranter i Höör från och 

med oktober 2015. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen begär nämndens yttrande avseende en motion från Miljöpartiet de 

gröna i Höör. Motionen har rubriken Inrätta ett natthärbärge för hemlösa i Höör. Från 

social sektor och kommunens integrationskoordinator föreligger ett förslag till yttrande.  

Yrkanden 

Anders Magnhagen (S) föreslår att sista meningen i arbettsutskottets förslag ska strykas. 

Jessica Ashworth (M) instämmer i förlaget. 

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram förslaget att stryka sista meningen i arbetsutskottets förslag för 

beslut och finner att det är nämndens beslut. 

Beslutsunderlag 
Yttrande över motionen ”Inrätta ett natthärbärge för hemlösa i Höör” (Miljöpartiet de gröna 

i Höör) 2015-04-16 

_____ 
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Dnr SN 2015/130 

§ 70 Lex Sarah-anmälan 

Beslut 
Socialnämnden i Höör beslutar att göra en anmälan enligt 14 kap 7 § socialtjänstlagen, en 

så kallad Lex Sarah-anmälan, till Inspektionen för Vård och Omsorg. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan rör en serie av händelser, som tillsammans innebär en påtaglig risk för att ett 

allvarligt missförhållande ska inträffa. 

Beslutsunderlag 
Blankett anmälan Lex Sarah 

_____ 
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Dnr SN 2014/107 

§ 71 Regional utvecklingsenhet inom 

Kommunförbundet Skåne 

Beslut 
Socialnämnden i Höör beslutar att inte teckna avtal gällande gemensam finansiering av 

regional utvecklingsenhet. 

Ärendebeskrivning 
I december 2013 skickade Kommunförbundet Skåne ut ett förslag till en regional 

utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne. Utifrån inkomna remissvar har ett nytt förslag 

arbetats fram. 

Beslutsmotivering 

Kostnaden för ett deltagande i en regional utvecklingsenhet bedöms inte motsvara de 

behov av stöd i kunskapsutveckling som social sektor i Höör har.  

Beslutsunderlag 
Det förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne som nu föreligger 

beskriver tydligare än tidigare förslag samordningen mellan FOI (forskning och 

innovation), FOU Välfärd och en eventuell utvecklingsenhet.  

Förslaget innebär dock fortfarande att en ny enhet byggs upp, med 8 heltidsanställda, en 

styrgrupp med verksamhetsansvariga tjänstemän från kommunerna, representanter från 

Kommunförbundet Skåne och brukarrepresentanter. Dessutom kommer det att finnas 

behov av olika sorters samrådsgrupper och samarbete med exempelvis FOI, FOU och 

Region Skånes enhet för strategisk kvalitetsuppföljning. 

Istället för att utgå ifrån en organisation menar socialnämnden i Höör att utvecklingsstödet 

bör utformas med en hög grad av flexibilitet så att den hela tiden kan anpassas utifrån 

aktuellt behov. Skånes kommuner har olika förutsättningar och har kommit olika långt i sitt 

arbete mot en evidensbaserad praktik. I vissa utvecklingsfrågor är det mer lämpligt att 

avsätta egna personalresurser, eller köpa den expertis som efterfrågas. I andra frågor 

finns det behov av en flexibel modell där kommuner frivilligt kan ansluta sig och betala för 

ett specifikt utvecklingsprojekt utifrån önskemål och behov. Sådana exempel finns redan 

idag. Avseende det regionala utvecklingsstödet för missbruksvården inom området ASI 

används en flexibel modell för regionalt utvecklingsstöd, där kommunerna kan välja att 

teckna ett abonnemang eller köpa tjänsterna löpande. 

Utifrån ovanstående är det undertecknads bedömning att social sektors behov av stöd i 

kunskapsutveckling inte bäst tillgodoses genom ett deltagande i en regional 

utvecklingsenhet. Istället bör andra lösningar sökas, individuellt och i samarbete med 

andra kommuner i särskilda frågor. 
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Dnr SN 2015/38 

§ 72 Uppföljning av ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ärendet inleds med en presentation av Charlotte Gillsberg som kommer att vara ansvarig 

ekonom på ekonomienheten för socialnämndens verksamhet. 

Monica Dahl och Ann-Sofie Gangefors redovisar en ekonomisk rapport för första tertialen 

2015 och uppföljning av verksamheten. 
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§ 73 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Socialchefen informerar om händelser och angelägenheter inom socialnämndens 

verksamhetsområde. 
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Dnr SN 2014/225 

§ 74 Offert specialboende Åtorp 

Beslut 
Ekonomienheten ges i uppdrag att räkna fram en avskrivningstid utifrån att 

socialnämnden har 100 000 kr att använda för lokalerna och att den läggs till grund för 

kontraktet. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har tidigare mottagit en offert för anpassningar av lokaler på Åtorp för 

verksamhetens ändrade behov. Med anledning av delvis ändrade förutsättningar och nya 

insikter om lokalernas underhållsbehov har en reviderad offert lämnats från HFAB.  

Monica Dahl redovisar de nya förutsättningarna och förslår att nämnden ger 

ekonomienheten i uppdrag att räkna fram en avskrivningstid utifrån att socialnämnden har 

100 000 kr att använda för lokalerna och att den läggs till grund för kontraktet.  

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram förslaget från sociala sektorn för beslut och finner att nämnden 

beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Hyresoffert specialboende Åtorp 2015-05-12 
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Dnr SN 2015/144 

§ 75 Vikarierande socialchef under 

semesterperioden 2015 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förordnande från kommundirektör Michael Andersson förligger om att Monica Malmqvist 

Andersson vikarierar som socialchef under perioden 2015-06-15 - 2015-06-30. 

_____ 
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Dnr SN 2015/113 

§ 76 Anmälningar (sekretess) 

Beslut 
Anmälningar (sekretess) läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

A. dnr 2015/113 

Socialnämndens arbetsutskott 

Protokoll 6 maj 2015. 

_____ 

 


