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 Torsdagen den 18 juni 2015 kl 13:00–17:00 

  

Beslutande Anders Magnhagen (S), ordförande 
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Linda Andersson (S) 
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§ 77 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare enligt lista. Camilla Hindersson (S), Boel 

Gadde (C) och Helena Ohlsson (SD) är inte närvarande. Anneli Salonen (S), Lars-Håkan 

Persson (M) respektive Lars Andersson (SD) träder in som tjänstgörande i deras ställe. 

_____ 
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§ 78 Godkännande av föredragningslistan och 

val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden utser Jessica Ashworth (M) att justera protokollet från mötet. Justeringen 

äger rum i Kommunhuset den 24 juni 2015 kockan 13:30. 

Ärendebeskrivning 
Godkännande av föredragningslista för mötet. 

Val av justerare till mötets protokoll. 

Helena Ohlson (SD) är i tur att justera. Helena Ohlson (SD) är frånvarande och 

ordföranden föreslår Jessica Ashworth (M) som är nästa i tur. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-06-18  5 (20) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2015/38 

§ 79 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet för innevarande budgetperiod. Prognos delges 

på mötet och redovisas av Monica Malmqvist Andersson. 

_____ 
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§ 80 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen av beslut i delegerade ärenden till handlingarna . 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i delegerade ärenden. 

Sammanställning föreligger och en förtäckning av besluten finns tillgänglig vid 

sammanträdet. 

_____ 
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§ 81 Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

 

A. Region Skåne 

Öppet på alla akutmottagningar i sommar. 

 

B. SN 2015/150 

Kommunstyrelsen 

Befolkningsprognos för Höör 2015. 

 

C. SN 2015/149 

Kommunfullmäktige 

§ 39 2015: Ansvarsfrihet 2014 för styrelse och nämnder beviljas. 

 

D. SN 2014/11 

Kommunfullmäktige 

§ 40 2015: Beslut om kompletteringsbudget 2015 

 

E. Ersättare för socialchefen under semesterledighet. 

_____ 
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Dnr SN 2015/135 

§ 82 Anmälningar (sekretess) 

Beslut 
Anmälningar (sekretess) läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

A. SN 2015/135 

Socialnämndens arbetsutskott 

Protokoll 5 juni 2015. 

_____ 
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§ 83 Socialchefen informerar 

Beslut 
Till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kort Information av Monica Malmqvist Andersson om pågående och planerade projekt 

inom socialnämndens verksamhet. 

Socialnämndens sammanträde i oktober behöver flyttas till den 22 oktober 13:00 för att få 

in ett pass med nämndens målarbete tidigare under hösten med nämndens mål. 

_____ 
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Dnr SN 2015/166 

§ 84 Utvärdering av familjehemsvården 2014 

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En rapport med utvärdering föreligger. 

_____ 
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Dnr SN 2015/164 

§ 85 ISO Intertek 2015 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Social sektors ledningssystem för kvalitet är sedan år 2010 certifierat enligt ISO 

9001:2008. För att behålla certifikatet genomför Intertek AB årsvis revisioner. 2015-06-

01—03 genomfördes en revision. Resultatet från denna blev fortsatt certifiering samtidigt 

som fem mindre avvikelser konstaterades. 

Sektorn har nu fram till 2015-07-03 på sig att inkomma med en handlingsplan till Intertek 

AB för hur avvikelserna ska korrigeras. Korrigerande åtgärder ska senast 2015-10-03 ha 

genomförts. 

Redovisning av handlingsplanerna kommer att ske till socialnämnden på nämndsmötet 

2015-08-27. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport avseende ledningssystem för kvalitet 

_____ 
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Dnr SN 2015/131 

§ 86 Medarbetardriven innovation 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information och redovisning av projektets handläggning. 

Beslutsunderlag 
Återkoppling medarbetare 

_____ 
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Dnr SN 2015/155 

§ 87 Boendekostnad för 2015/2016 

Beslut 
Socialnämnden höjer schablonen för högsta godtagbara boendekostnad enligt förslag.  

Ärendebeskrivning 
För år 2015 är hyresöverenskommelsen för Höör i genomsnitt 1,20 %. Skrivelse med 

förslag till uppräkning av högsta godtagbara boendekostnad föreligger.  

Beslutsunderlag 
Förslag till boendekostnader 2015/2016. 

_____ 
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Dnr SN 2015/153 

§ 88 Frågeställningar från 

Sverigedemokraterna 

Beslut 
Socialnämnden meddelar svar till Sverigedemokraterna enligt förslag och frågorna är 

därmed besvarade. 

Annette Mårtensson bjuds in till nämndens kommande sammanträde för att informera om 

bemanningsenhetens verksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna inlämnat fyra frågor med bakgrund av Socialnämndens fyra års 

negativa resultat och revisorernas kritik. Förslag till svar föreligger från sociala sektorn.  

Yrkanden 

Linda Andersson (S) föreslår som tillägg till arbetsutskottets förslag att Annette 

Mårtensson ska bjudas in till nämndens sammanträde för information om 

Bemanningsenhetens verksamhet. 

Beslutsordning 

Ordförande lägger fram Linda Anderssons (S) förslag för beslut och finner att nämnden 

bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Frågor från Sverigedemokraterna 21 maj 2015 

Svar - Tjänsteskrivelse 2015-05-27 

_____ 
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Dnr SN 2011/37 

§ 89 Slutrapport Utvägen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt att kopior av delrapport 

1 och 2 ska delges nämndens ledamöter och ersättare. 

Ärendebeskrivning 
Rapport föreligger för kännedom som separat handling. 

_____ 
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Dnr SN 2015/138 

§ 90 Ekonomisk handlingsplan för 

socialnämnden 
Lars Andersson (SD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Carina Berg 

(SD) tjänstgör i hans ställe. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att vidta åtgärder i form av besparingar motsvarande 0,5 Mkr 

samt kortsiktiga rationaliseringar och effektiviseringar enligt redovisning av  beslutet i 

protokollsbilaga. 

Socialnämnden meddelar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att socialnämnden 

inte kan vidta åtgärder i tillräcklig omfattning för att uppnå ekonomisk balans och därför 

befarar ett underskott för 2015 på 8,5 Mkr samt, 

att sociala sektorn, genom ledningsgruppen, har redovisat ett tillkommande behov av 

motsvarande 19,5 Mkr för 2016. 

Ärendebeskrivning 
Social sektor har ett ekonomiskt underskott. Den ekonomiska prognosen per februari 

baseras från budgetuppföljning med enhetschefer, socialchef och ekonom och med 

statistik över beslutade insatser. 

Bakgrund 

Social sektor står inför en omfattande och långsiktig strukturförändring. De volymökningar 

som skett successivt under 2014 är enbart delvis inarbetade i budget 2015 för 

socialnämnden. Budgeten för 2015 förutsätter att det inte sker några ytterligare volym- 

eller vårdtyngdsökningar under 2015. I budgeten finns inarbetat effektiviseringsåtgärder 

motsvarande 3 663 000 kr. 

 

Socialnämnden har gått in i ett nytt budgetår 2015 med ej fullt  kompenserade 

volymökningar och sannolikheten för ytterligare volymökningarna under året bedöms som 

stora. 

Det är främst hemtjänsten och köp av plats i externa boende för äldre och inom LSS och 

Sol för funktionsnedsatta som har ett underskott. 

 

Det finns inget utrymme för att göra ambitionsökningar om dessa inte samtidigt är 

ekonomiskt fördelaktiga. 

Utmaningen de kommande åren handlar främst om att bibehålla kvaliteten gentemot 

medborgaren och medarbetare och samtidigt kunna möta förändrade och tillkommande 

behov. 

Beslutsordning 

Nämnden godkänner beslutsordningen där ordföranden lägger fram de från social sektor 
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framlagda besparingsförslagen, som infaller 2015, ett och ett där bifall ställs mot avslag.  

För en punkt beträffande att helt sluta beställa näringsdrycker och ersätta med 

hemmagjorda näringsdrycker med en besparing om ca 15 000 kr begärs votering. 

Omröstning genomförs med JA-röst för bifall och NEJ-röst för avslag. 

Omröstning 

Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med 3 JA-röster och 5 NEJ-röster. En 

ledamot avstår från att rösta. Nämnden beslutar att avslå besparingsförslaget att helt 

sluta beställa näringsdrycker och ersätta med hemmagjorda näringsdrycker.  

Jessica Ashworth (M) - Nej 

Maria Truedsson (MP) - avstår 

Linda Andersson (S) - JA 

Adéle Olander (M) - NEJ 

Stefan Liljenberg (SD) - NEJ 

Anneli Salonen (S) - JA 

Lars Håkan Persson (M) - NEJ 

Carina Berg (SD) - NEJ 

Anders Magnhagen (S) - JA 

_____ 
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Dnr SN 2013/183 

§ 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar 

att fara illa 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens och barn- och utbildningschefen 

föreslagna yttrandet och meddela detta som svar till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har begärt uppgifter från Socialnämnden och Barn- och 

utbildningsnämnden om nämndernas samarbete för att uppmärksamma barn som far illa 

eller riskerar att fara illa. En skrivelse som förslag på svar föreligger från socialchefen och 

barn- och utbildningschefen. 

_____ 
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Dnr SN 2015/157 

§ 92 Kontaktpolitiker 

Beslut 
Förslag till uppgifter och roller för kontaktpolitiker antas av socialnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Information och diskussion om uppdraget som kontaktpolitiker mot socialnämndens 

verksamheter. Monica Dahl redovisar ett antal diskussionspunkter. Synpunkter från 

arbetsutskottet noteras av socialchefen som sammanställer till nämnden sammanträder.  

_____ 
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§ 93 Delegering av beslutsrätt 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge Bodil Jönsson delegation att, i enlighet med 

socialnämndens delegationsförteckning och riktlinjer för familjerätten, fatta beslut på 

nämndens vägnar. 

Ärendebeskrivning 
Enligt socialnämndens delegationsförteckning antagen 2014 har socialnämnden delegerat 

till närmsta chef att på nämndens uppdrag besluta att ge medarbetare delegation att fatta 

beslut på uppdrag av socialnämnden. Enligt delegationsordningen är det närmsta chef 

som skall säkerställa att medarbetaren har tillräckliga kunskaper för att fatta självständiga 

beslut på nämndens vägnar. Inskolningen förväntas pågå mellan 3 – 12 månader. 

Socialsekreterare Bodil Jönsson började sin anställning inom social sektor/Individ och 

familjeomsorgen den 18 maj i år. 

Bodil Jönsson har även tidigare varit anställd inom socialtjänsten i Höör. Från 1990 till 

2003 arbetade hon med ärenden inom Barn och familj. Hon lämnade Höör för att börja 

arbeta med familjerätt i Eslövs kommun. Hon har sedan dess varit anställd i några olika 

kommuner i Skåne och huvudsakligen handlagt ärenden inom familjerätten. 

Beslutsmotivering 

Bodil Jönsson bedöms med sina goda kunskaper och sin kompetens på området mer än 

väl kan anförtros rätten att fatta beslut på nämndens vägnar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-06-15 

_____ 

 


