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§ 117 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Samtliga ledamöter är närvarande.  

Filip Persson, nytillträdd enhetschef på Ungdomsboendet, presenterar sig för nämnden. 

_____ 
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§ 118 Val av justerare 

Beslut 
Linda Andersson utses att justera protokollet torsdagen den 1 oktober 2015 klockan 

16:45. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Linda Andersson (S) står i tur att justera. 

_____ 
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§ 119 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. Lista finns fogad till kallelsen. 

Två punkter, 20 och 21 har tillkommit och föreslås av ordföranden att läggas till 

föredragningslistan. 

_____ 
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Dnr SN 2015/243 

§ 120 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av beslut i delegerade ärenden. 

Ärendebeskrivning 
Förteckning föreligger med beslut fattade med stöd av delegerad beslutsrätt.  

_____ 
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Dnr SN 2015/210 

§ 121 Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
A. SN 2015/242 

meddelande om planer att etablera ett flyktingboende i Höörs kommun..  

_____ 
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Dnr SN 2015/203 

§ 122 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 
Socialnämnden lägger arbetsutskottets protokoll till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokoll från socialnämnden arbetsutskott. Protokollet delges ledamöterna 

på mötet. 

_____ 
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Dnr SN 2015/231 

§ 123 Hemsjukvårdsinsats för boende i 

annan kommun 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att hemsjukvårdsinsatser till 

medborgare som är folkbokförda i annan kommun men vistas i Höörs kommun tillfälligt 

skall debiteras enligt ”riksavtalet för utomlänsvård”,  för närvarande 300 kr/tim, för vård 

som inte är läkarledd. 

Ärendebeskrivning 
Förslag är att Höörs kommun börjar följa de regler som tagits fram av Sveriges kommuner 

och landsting, och som rekommenderas av kommunförbundet Skåne, när det gäller 

betalningsansvar och debitering på annan ort än folkbokföringsorten. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse: Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun 

Avtalsblankett 

_____ 
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Dnr SN 2015/229 

§ 124 Avgifter sondnäring och kosttillägg för 

medborgare i ordinärt boende med 

hemsjukvård 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgift  så att medborgare som 

har Hemsjukvård i ordinärt boende och är ordinerad kosttillägg skall betala kosttillägget 

med 140 kr i månaden för varje kosttillägg/dag. Denna kostnad tillkommer utöver 

kostnaden för normalportion vid matdistribution. 

Medborgare i ordinärt boende med Hemsjukvård föreslås en avgift  för 

sondnäring, motsvarande avgiften för heldygnskost. Ordineras sondnäring med endast 

del av heldygnskost tas en avgift ut motsvarande del av kostavgift. Ersättningsstorleken 

ska beräknas med samma procentandel som den andel av näringsintaget som sker via 

sondmat. Ersättningen erläggs utifrån 4 olika nivåer, 25 %, 50 % 75 % och 100 %.  

Ärendebeskrivning 
Medborgare i ordinärt boende med Hemsjukvård betalar för sondnäring, en kostavgift 

motsvarande avgiften för heldygnskost. Ordineras sondnäring med endast del av 

heldygnskost tas en avgift ut motsvarande del av kostavgift.  

Medborgare som har Hemsjukvård i ordinärt boende och är ordinerad kosttillägg skall 

betala kosttillägget enligt följande: 

140: - i månaden för ett kosttillägg/dag, 280: - i månaden för två kosttillägg/dag osv. 

Denna kostnad tillkommer utöver kostnaden för normalportion vid matdistribution.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse - Förslag på avgifter gällande sondnäring och kosttillägg 

_____ 
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§ 125 Anmälan enligt Lex Sarah 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anmäla händelsen på kommunens korttids/fritids,  enligt Lex 

Sarah, till Inspektionen för Vård och Omsorg. 

Ärendebeskrivning 
Ett missförhållande har rapporterats angående en händelse på kommunens 

korttids/fritids. En utredning gjorts och ett förslag föreligger på en anmälan till 

Inspektionen för vård och Omsorg. 

Beslutsunderlag 
tredning2015-08-11 

Personalförteckning 

Anmälningsformulär 

_____ 
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Dnr SN 2015/236 

§ 126 Lokal till Möbelblocket 2015 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra till social sektor, i samråd med mark- och 

fastighetsförvaltaren, försöka komma till en överenskommelse avseende de förslagna 

lokalerna på Verkstadsgatan för Möbelblocket. Avtalstiden bör vara kort och motsvara 

avtalet för nuvarande intilliggande lokaler. 

Socialnämnden påtalar även behovet av att kostnaderna för lokalerna täcks i enlighet 

med budgetskrivelse 2016. 

Social sektor får även i uppdrag att se över lokalbehoven i övrigt.  

Ärendebeskrivning 
Daglig verksamhet enligt LSS bedrivs på Verkstadsgatan, gamla brandstationen på 

badhustomten och i Säbytorps ridhus. 

Gamla brandstationen ska rivas och vi behöver lämna lokalerna senast 30/10 varför det 

brådskar med att hitta en ersättningslokal till ”Möbelblocket”. Den verksamheten bl a 

hämtar och lämnar begagnade möbler till kommunens alla verksamheter, samt 

”renoverar” möblerna och lägger ut bilder på desamma på vårt intranät. 

Följande lokaler finns för uthyrning, S:a Munkarps skola, Norra Rörum skola, Klubban, fd 

förskola på ishockeygränd, lokal på Terminalvägen 2 samt en lokal i direkt anslutning till 

socialnämndens verksamhet i fastighet på Verkstadsgatan. 

Den sistnämnda lokalen, som omfattar en stor garagedel om 190 m2 samt en kontorsdel, 

kök o toaletter om 160 m2 förordas. Det går det att slå ut en vägg till nuvarande daglig 

verksamhet vilket möjliggör samutnyttjande av personal i övrigt se bifogat material. 

Överläggning 
Ordföranden föreslår att mötet ajourneras 10 minuter för överläggningar vilket nämnden 

beslutar. Mötet ajourneras 14:00 och återupptas 14:10. 

Beslutsunderlag 
Offert och ritning 

_____ 
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Dnr SN 2015/38 

§ 127 Delårsbokslut augusti 2015 

Beslut 
Socialnämnden godkänner delårsbokslutet 2015. 

Ärendebeskrivning 
Ett bokslut till och med augusti 2015 har utarbetats. Charlotte Gillsberg och Monica Dahl 

redovisar bokslutet. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 150831 med statistikbilaga 

Investeringsredovisning delår 

  

_____ 
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Dnr SN 2015/212 

§ 128 IVO inspektion på särskilda boendet 

Åtorp 

Beslut 
Socialnämnden antar redovisningen till Inspektionen för Vård och Omsorg enligt förslag 

och meddelar den till Inspektionen. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för Vård och Omsorg begär, efter genomförd tillsyn på det särskilda boendet 

Åtorp, en redovisning av processer och rutiner för anmälningar enligt Lex Sarah. Ett 

förslag till redovisning föreligger från social sektor. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse - Redovisning utifrån begäran 2015-09-07 

_____ 
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Dnr SN 2015/211 

§ 129 IVO inspektion på särskilda boende 

Skogsgläntan. 

Beslut 
Socialnämnden antar redovisningen till Inspektionen för Vård och Omsorg enligt förslag 

och meddelar den till Inspektionen. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för Vård och Omsorg begär, efter genomförd tillsyn på det särskilda boende 

Skogsgläntan, en redovisning av processer och rutiner för anmälningar enligt Lex Sarah . 

Ett förslag till redovisning föreligger från social sektor. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse - redovisning utifrån begäran, ang Skogsgläntan 

_____ 
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§ 130 Rapport från Hemtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att social sektor ska arbeta vidare med det redovisade förslaget, 

om revidering av målsättningen av hemtjänstens medborgartid och 

redovisningsparametrar, och lägger i övrigt informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Lägesrapport från hemtjänstens verksamhet och behov av korrigering av nämndens mål 

för andel av den tid som definieras som ”medborgartid”.  Ärendet kommer att 

kompletteras med handlingar inför mötet. 

_____ 
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§ 131 Socialchefen informerar 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om från socialchefen om nämndens verksamhet.  

_____ 
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Dnr SN 2015/232 

§ 132 Firmatecknare vid utbetalning av 

försörjningsstöd inom socialnämndens 

verksamhet Individ och familjeomsorg. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att som firmatecknare utse socialsekreterare Timo Widell, 

socialsekreterare Angelica Sorri och socialsekreterare Camilla Persson att var för sig i 

förening med någon av enhetschef Jenny Wiström, enhetschef Helena Johansson, 

verksamhetschef Christina H Jönsson eller socialt ansvarig socionom Ewa Näslund.  

Ärendebeskrivning 
Social sektors enhet Individ och familjeomsorg har ett särskilt konto hos Sparbanken 

Skåne i Höör med clearing nummer 8313-9 kontonummer 73.945.713-3. Kontot används 

för utbetalning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd med check.  

 

 

Med anledning av personalförändringar i enheten föreligger behov av ändring av 

firmatecknare för kontot. 

  

Kommunsstyrelsen har 2012-08-27, § 127 beslutat att delegera till socialnämnden att utse 

firmatecknare till ovan nämnda konto. 

_____ 
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Dnr SN 2015/54 

§ 133 Budget 2016 budgetskrivelse med 

socialnämndens mål 

Beslut 
Socialnämnden antar de föreslagna målen som Socialnämndens mål för år 2016. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till Socialnämndens mål för år 2016 föreligger. Målen har arbetats fram utifrån 

de mål som kommunfullmäktige har beslutat för mandatperioden och lagts till i den 

budgetskrivelse som antogs av socialnämnden den 27 augusti 2015. 

Beslutsunderlag 
Budgetskrivelse med förslag på mål för 2016. 

_____ 
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Dnr SN 2015/244 

§ 134 Översyn av POSOM-gruppens 

organisation och direktiv 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att fastställa POSOM-gruppens 

organisation och uppdrag för Höörs kommun enligt föreslagen revidering.  

  

Socialnämnden anhåller om 30 000 tusen kronor årligen av kommunstyrelsen till 

samverkans- och utbildningskostnader för POSOM-gruppen. 

Ärendebeskrivning 
POSOM-gruppen för Höörs kommun behöver aktiveras för att vid behov kunna sättas in 

vid krissituationen som berör många människor i samhället. Som ett led i detta har en 

översyn av gruppen gjorts. Tjänsteskrivelse föreligger i ärendet. 

_____ 
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§ 135 Ersättare i socialnämndens 

arbetsutskott 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter  i 

arbetsutskottet vid frånvaro ersätts med Linda Andersson (S) och Camilla Gottfries 

Hindersson (S) i nämnd ordning samt att nämnden återkommer i frågan beträffande 

ersättare för Moderaternas och Centerpartiets ledamöter i arbetsutskottet.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har utsätt en personlig ersättare för var och en av arbetsutskottets 

ledamöter. Socialdemokraterna och Miljöpartiet i nämnden föreslår nu att ersättarna, vid 

frånvaro av ledamot, går in som tjänstgörande i den ordning som nämnden fastställer. 

Genom an sådan ordning kan arbetsutskottet lättare hålla de tre ledamöter närvarande 

som behövs för att vara beslutsmässigt.  

Överläggning 
Ajournering begärs och nämnden beslutar att ajournera mötet 16:40.  

!6:50 återupptas förhandlingarna. 

Yrkanden 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår att deras ledamöter i arbetsutskottet ersätts 

med Linda Andersson (S) och Camilla Gottfries Hindersson (S) i nämnd ordning.  

Jessica Ashworth (M) föreslår att nämnden återkommer i frågan beträffande ersättare för 

Moderaternas och Centerpartiets ledamöter i arbetsutskottet. 

Beslutsordning 

Ordföranden lägger fram förslagen frö beslut och finner att nämnden bifaller båda 

förslagen. 

_____ 
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Dnr SN 2015/248 

§ 136 Anmälan av beslut att delegera 

beslutsrätt till socialsekreterare 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälan med godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Enligt socialnämndens delegationsförteckning antagen 2014, har socialnämnden 

delegerat till närmaste chef, att på nämndens uppdrag besluta att ge 

medarbetaredelegation att fatta beslut på uppdrag av socialnämnden och säkerställa att 

medarbetaren har tillräckliga kunskaper för detta. Inskolningen förväntas pågå 3 - 12 

månader. 

Socialsekreterare Camilla Persson började sin anställning den 2 maj 2015. Hon bedöms 

ha kunskaper och kompetens inom området ekonomiskt bistånd och stf verksamhetschef 

Christina Håkansson Jönsson beslutade den 20 augusti att delegera besluträtt till Camilla 

Persson att fatta beslut om ekonomiskt bistånd enligt riktlinjerna för området.  

_____ 
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Dnr SN 2015/250 

§ 137 Information om personalsituationen för 

hälso- och sjukvårdspersonal 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen samt meddelar att man känner oro för den 

uppkomna situationen men tveksam till åtgärden att skjuta på 

läkemedelsgenomgångarna. 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse föreligger med information i rubricerat ärende. 

Yrkanden 

Ordföranden sammanfattar diskussionen som följer av föredragningen och föreslår att 

nämnden tackar för informationen samt att man känner oro för den uppkomna situationen 

men tveksam till åtgärden att skjuta på läkemedelsgenomgångarna.  

_____ 

 


