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§ 138 Upprop 

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

Olander (M) är inte närvarande och Lars-Håkan Persson (M) tjänstgör i hennes ställe. 

_____ 
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§ 139 Godkännande av föredragningslistan 

och val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden fastställer föredragningslistan med ett ärende avseende ersättare i 

arbetsutskottet lagt till listan och ärendepunkt 23 struken. 

Camilla Gottfries Hindersson (S) utses att justera protokollet från mötet den 29 oktober 

2015 klockan 9:00. 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista för mötet ska fasställas. Ordförande meddelar att punkt 23 i den 

utskickade ärendelistan utgår. Jessica Ashworth (M) föreslår att ett ärende om ersättare 

för Treklöverns ledamöter i arbetsutskottet läggs till föredragningslistan.  

  

Val av justerare till mötets protokoll. 

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

_____ 
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Dnr SN 2015/38 

§ 140 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Monica Dahl redovisar en uppföljning av socialnämndens verksamhet och det 

ekonomiska läget. 

  

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-10-22  7 (32) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2015/54 

§ 141 Socialnämndens budget 2016 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge arbetsutskottet beslutanderätt avseende socialnämndens 

budgetförslag till kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har att fastställa en budget för 2016 och plan för de efterföljande två åren. 

De ekonomiska ramarna för nämnden är vid tiden för mötet inte fastställda och Charlotte 

Gillsberg redovisar socialnämndens preliminära ram som kommunstyrelsens 

budgetberedning föreslår. Socialnämndens har tidigare beslutat om budgetskrivelse och 

mål för 2016. 

Sociala sektorns förslag, för att beslut om budget behöver fattas före nästa sammanträde, 

är att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om socialnämndens budgetförslag 2016.  

_____ 
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Dnr SN 2015/272 

§ 142 Intern kontroll 2016 för socialnämnden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att punkterna att punkterna A, F, G och H ska ingå i nämndens 

interna kontroll 2016 och att sektorn ges i uppdrag att utforma ett kontrollprogram med 

dessa kontrollpunkter. 

Ärendebeskrivning 
En intern kontrollplan för år 2016 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 
Under överläggningen föreslår ordföranden att mötet ajourneras 10 minuter för att 

överväga fler alternativ som framkommit. Nämnden bifaller förslaget och mötet ajourneras 

10 minuter. 

Yrkanden 

Partnerskapet föreslår att punkterna C, F, G och H ska ingå i nämndens interna kontroll 

2016 och att sektorn ges i uppdrag att utforma ett kontrollprogram med dessa punkter.  

Treklövern föreslår att punkterna A, F, G och H ska ingå i nämndens interna kontroll 2016 

och att sektorn ges i uppdrag att utforma ett kontrollprogram med dessa punkter.  

Sverigedemokraterna instämmer i treklöverns förslag. 

Beslutsordning 

Nämnden godkänner beslutsordning där ordföranden lägger fram de gemensamma 

punkterna för beslut en och en och därefter ställer förslagen om punkterna G och A mot 

varandra. 

Först lägger ordföranden förslaget om att punkt C ska ingå i kontroll programmet 2016 

och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Därefter läggs förslaget fram att F ska ingå i kontrollprogrammet och ordförande finner att 

förslaget bifalls. 

Förlaget att punkt H ska ingå i kontrollprogrammet läggs fram och ordföranden finnar att 

nämnden bifaller förslaget. 

Ordförande ställer slutligen förslagen, från Partnerskapat att punkt G ska ingå mot 

förslaget från Treklövern och Sverigedemokraterna att punkt A ska ingå, mot varandra 

och finner att nämnden beslutat att punkt A ska ingå i det interna kontrollprogrammet 

2016. 
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Beslutsunderlag 
Intern kontroll 2016, förslag på punkter 

_____ 
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§ 143 Månadsrapport Personligt ombud 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt att man ser fram mot 

ny rapportering i form av årsrapport för 2015. 

Ärendebeskrivning 
Rapport från personligt ombud Jessica Danielsson 

Månadsrapport    Datum: 5/10 2015 

Verksamhet: Personligt ombud, Höörs kommun 

Period: September 2015 

  

Sammanfattning: Då verksamheten befinner sig i uppstartfasen har jag under denna 

månad ägnat mycket tid åt marknadsföring och kompetens- och metodutveckling, förutom 

mer praktiska göromål, som att ställa i ordning ett arbetsrum. För att göra min verksamhet 

känd har jag tagit kontakt med olika aktörer för att presentera mig, lämnat ut foldrar på ett 

flertal ställen och byggt upp nätverk för framtida samarbete. Jag har även samlat kunskap 

och anmält mig till kurser och träffar. Under perioden har fem medborgare tagit kontakt 

med mig och arbetet med dem befinner sig i olika skeden. Ekonomi och/eller bostad har 

varit motivet bakom den första kontakten i tre av fallen. 

  

En iakttagelse är att det är lättare att få kontakt med de medborgare som redan befinner 

sig i systemet, dvs har kontakt med socialtjänsten, och jag hoppas kunna utarbeta 

metoder så att jag hittar även dem med hjälpbehov som idag befinner sig utanför 

systemet. 

  

Medborgarkontakter: 5 

  

Marknadsföring: 

 Personliga kontakter (+ foldrar om verksamheten) har tagits med följande aktörer:  

Höörs fastighetsbolag 

Diakonin, Svenska kyrkan, Höör 

Fontänhuset, Lund 

Kommunrevisionen, Höör 

RSMH, Lund 
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Polisen, Höör 

Erikshjälpen, Höör 

BVC Mitt i Skåne, Höör 

Barnmorskorna Lillefot, Höör 

Ungdomsmottagningen, Eslöv 

Träffpunkten Kivi, Eslöv 

  

Foldrar har dessutom lagts ut på: 

Arbetsförmedlingen, Eslöv 

Försäkringskassan, Eslöv 

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Eslöv 

Vårdcentralen, Eslöv 

  

Samarbete har ingåtts med: 

Personliga ombuden i Hörby och Eslöv, ett mininätverk med regelbundna träffar  

Personliga ombud i Skåne, ett större nätverk med regelbundna träffar  

Handledningsgrupp för personliga ombud i Landskrona, Burlöv, Kävlinge, Hörby och 

Klippan-Båstad, handledare: Åse Persson. 

Nätverket Höör, ett samarbete med bl a Svenska kyrkan i Höör.  

 

  

Kompetensutveckling: 

 Inbokade kurser, träffar och föreläsningar: 

Hela människan i Höör, en föreläsningsserie om missbruk 

Utbildningseftermiddag om Laro-behandling 

Frukostträff med försäkringskassan om ökande sjuktal 

Utbildningseftermiddag om sambandet mellan våld mot anhöriga och våld mot djur  

_____ 
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Dnr SN 2015/251 

§ 144 Kost i särskilt boende och 

korttidsboende 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktiga fastställa följande avgifter:  

Särskilt boende: 2608 kr/månad, 

Korttidsboende: 86,93 kr/dygn, 

en höjning av förbehållsbeloppet med 800 kr, 

samt att socialnämnden årligen kan justera avgiftsbeloppen enligt rekommendationer från 

Konsumentverket. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande avgifter är 1808 kr/månad för hel kost på särskilt boende samt en 

dygnskostnad på 60,27 kr/dygn på korttidsboende. 

Eftersom kostnaderna för kosten ingår i förbehållsbeloppet måste det räknas upp 

motsvarande 800 kr. I en jämförelse under januari juni 2015 finns det utrymme för flertalet 

av medborgarna att klara av denna höjning. 

Intäktsökningen för kommunen blir för särskilt boende 813 600 kr och för korttidsboende 

186 500 kr, som är basterat på första halvårets intäkter 2015. 

Konsumentverket ger årligen ut rekommendationer om kommunernas avgifter mm inom 

vård och omsorg. Avgifternas belopp kopplas där till prisbasbeloppet.  

Beslutsmotivering 

En uppräkning av kostnaderna för kosten har inte gjorts på många år. I jämförelse med 

andra kommuner i Skåne kan vi konstatera att Höörs Kommun ligger lågt i förhållandevis. 

Därför ser vi det rimligt att räkna upp kostnaderna för kosten.  

Yrkanden 

Helena Ohlson (SD) föreslår att höjningen i arbetsutskottets förslag halveras.  

Linda Andersson (S) bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsordning 

Nämnden godkänner beslutsordningen där arbetsutskottets förslag ställs mot Helena 

Ohlsons (SD) förslag. 

Ordförande lägger fram förslagen för beslut och finner att nämnden bifaller 

arbetsutskottets förlag. 

_____ 
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Dnr SN 2015/252 

§ 145 Förbrukningsvaror och hushållsel 

korttidsboende 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att införa avgift för 

förbrukningsvaror och hushållsel på korttidsboende inom äldreomsorgen med 14,53 

kr/dygn, det vill säga 436 kr/månad. 

Socialnämnden föreslås kunna justera avgiftsbeloppen enligt rekommendationer från 

Konsumentverket. 

Nämnden beslutar även att informationen på kommunens hemsida om avgifterna ska 

ställas samman på så att kostnaderna för boende mm framgår på ett tydligare sätt.  

  

Ärendebeskrivning 
Idag finns ingen avgift för hyra eller förbrukningsvaror och hushållsel. Att ta ut hyra för 

korttidsboende är inte möjligt eftersom medborgaren redan har det i sitt ordinära boende.  

Däremot är det en kostnad för kommunen med t ex toalettpapper, skyddsrockar, 

tvättlappar städhjälpmedel, sängkläder, hushållsel, rengöringsmedel, tvättmedel, 

glödlampor. För jämförelse ingår dessa kostnader i särskilt boendeavgiften.  

Intäktsökningen för kommunen blir för korttidsboende 101 500 kr, som är basterat på 

första halvårets intäkter 2015. 

Yrkanden 

Stefan Liljenberg (SD) föreslår som tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag att 

informationen på kommunens hemsida om avgifterna ska ställas samman på så att 

kostnaderna för boende mm framgår på ett tydligare sätt.  

Beslutsordning 

Ordförande lägger fram arbetsutskottets förslag och Stefan Liljenbergs (SD) 

tilläggsyrkande för beslut och finner att nämnden bifaller förslagen,  

_____ 
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Dnr SN 2015/259 

§ 146 Kostavgift på korttids- och fritids, 

enligt LSS 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige,  

att höja kostavgiften från 50 kr till 60 kr/heldygn vid korttidsvistelse enligt LSS,  

att låta kostavgiften för frukost om 17 kr och mellanmål om 10 kr vara oförändrad vid 

korttidsvistele/korttidstillsyn enligt LSS, 

att höja kostavgiften för lunch/middag från 17 kr till 25 kronor vid 

korttidsvistele/korttidstillsyn enligt LSS, 

att höja kostavgiften för kvällsmat från 17 kr till 20 kr vid korttidsvistele/korttidstillsyn enligt 

LSS. 

att socialnämnden årligen kan justera beloppen enligt rekommendationer från 

Konsumentverket. 

Ärendebeskrivning 
Ungdomar över tolv år med omfattande funktionsnedsättningar har rätt till korttidstillsyn 

utanför hemmet före och efter skolans slut samt under lovdagar, studiedagar och 

sommarlov. De har också rätt till korttidsvistelse utanför sitt eget hem under en kortare 

eller längre period med syfte att byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga 

avkoppling och avlastning. 

Korttids- och fritids har funnits i Höör sedan 1995, först i Vinkelgatans gruppboende 

sedan i en lägenhet på Åtorpsområdet och nu senast på Fredsgatan. 

Avgiften för kost i denna verksamhet finns inte med i ” Avgifter inom äldre - och 

handikappomsorgen Höörs kommun 2008-01- ”. Enligt uppgift har avgiften inte höjts de 

senaste tio åren. 

I arbetet med att se över socialnämndens samtliga taxor och avgifter har vi fått uppgifter 

från Eslöv, Hörby och Hässleholm vilka kostavgifter de tar ut i sin korttids- och 

fritidsverksamhet samt gjort en jämförelse med avgifter för kost på våra korttidsplatser 

och dagverksamhet inom äldreomsorgen. 

Vi debiterar i snitt 11 barn/månad. Föreslagen avgiftshöjning innebär en ökad intäkt om ca 

110-150 kr/månad 

  

Nuvarande avgifter i kommens korttid- och fritids: 

50 kr för heldag 

17 kr för frukost 
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17 kr för lunch 

17 kr för kvällsmat 

10 kr för mellanmål 

  

Eslöv: 

Ålder 0-6 år frukost/lätt mål 11 kr 

Ålder 0-6 år huvudmål 28 kr 

Ålder 7-12 frukost/lätt mål 12 kr 

Ålder 7-12 år huvudmål 39 kr 

Ålder 13 år och äldre frukost/lätt mål 17 kr 

Ålder 13 år och äldre huvudmål 49 kr 

  

Hörby: 

För hel dag 60:- 

Annars kostar lunch/middag 28:- 

Frukost/mellanmål kostar 10:- 

  

Hässleholm: 

10 kr frukost 

30 kr middag 

20 kr kvällsmat 

10 kr mellanmål 

Helt dygn 60 kr 

  

Kostavgift i kommunens korttidsplatser och dagverksamhet inom äldreomsorgen:  

Nuvarande kostavgift på korttidsplats är 60,27 kr/dygn (föreligger dock förslag om en 

höjning till 86,93 kr/dygn dagverksamhet). 

Nuvarande kostavgift i dagverksamheten är 30 kronor/dag inkluderar lunch samt för - och 

eftermiddagsfika (föreligger dock förslag om höjning till 52,15 kr/dag). 

Konsumentverket ger årligen ut rekommendationer om kommunernas avgifter mm inom 

vård och omsorg. Avgifternas belopp kopplas där till prisbasbeloppet.  

Yrkanden 

Stefan Liljenberg (SD), Jessica Ashworth (M) och Camilla Gottfries Hindersson (S) yrkar  
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var och en för sig bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 
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Dnr SN 2015/267 

§ 147 Kostavgifter vid Dagverksamhet SoL 

Kungshällan/Björken 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära att avgifterna för Kungshällan 

sätts till 40 kr per besök och 52,15 kr i kostavgift per dag. 

Socialnämnden föreslås kunna justera avgiftsbeloppen enligt rekommendationer från 

Konsumentverket. 

Ärendebeskrivning 
Kungshällan/Björken 

Storleken på höjningen är baserad på en jämförelse med andra kommuner i Skåne. 

I juli månad registrerades på 47 besök 2350* 10 kr (höjningen)= 23 500 kr/år samt 

133 kost dagar*12*22,15 kr 

  

Nuvarande: 30 kr/besök och 30 kr i kostavgift/dag 

Förslag till beslut: 40 kr/besök+ 52,15 kr kostavgift/dag 

Vinst besök: 35 350 kr/år 

Vinst kost: 23500 kr/år 

  

Konsumentverket ger årligen ut rekommendationer om kommunernas avgifter mm inom 

vård och omsorg. Avgifternas belopp kopplas där till prisbasbeloppet.  

_____ 
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Dnr SN 2015/268 

§ 148 Trygghetslarm i ordinärt boende 

prishöjning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till sociala sektorn.  

Ärendebeskrivning 
I juli fanns det 319 medborgare som hade trygghetslarm varav 200 medborgare betalar 

195 kr/mån, om vi höjer enligt förslag har 199 medborgare utrymme att betala den höjda 

avgiften. 

 Nuvarande: 195 kr/månad 

Förslag till beslut: 315 kr/månad 

Vinst: 64536 kr/år 

Storleken på höjningen är baserad på en jämförelse med andra kommuner i Skåne.  

  

Om fler än 1 medborgare i hushållet är beviljade trygghetslarm 

Nuvarande: Endast en medborgare betalar avgift. 

Förslag till beslut: Samtliga betalar avgift 

Vinst: 9000 kr/år avser 2 medborgare som är beviljad trygghetslarm i hushållet  

  

Nuvarande: Ingen installation/flyttavgift 

Förslag till beslut: Installationsavgift/flyttavgift 150 kr som läggs utanför maxtaxan 

omfattning ca 120 larm/år 

Vinst 18000 kr/år 

  

Konsumentverket ger årligen ut rekommendationer om kommunernas avgifter mm inom 

vård och omsorg. Avgifternas belopp kopplas där till prisbasbeloppet. 

Yrkanden 

Med anledning av att det råder oklarhet i några frågeställningar om avgiften, 

såsom höjningens storlek och avgiften vid flera larm i samma i samma hushåll,  föreslår 

ordföranden att nämnden återremitterar ärendet till sociala sektorn. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. 

_____ 
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Dnr SN 2015/271 

§ 149 Delegation till biståndshandläggare 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt delegationsförteckning erhåller personal inte automatisk självständig delegation 

förrän närmsta chef har säkerställt att medarbetaren har tillräckliga kunskaper för att fatta 

självständiga beslut på nämndens vägnar. 

Stefani Matkovic har tillräckliga kunskaper för att fatta självständiga beslut på nämndens 

vägnar i enlighet med gällande delegationsförteckning. 

  

_____ 
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Dnr SN 2015/269 

§ 150 Resursfördelning hemtjänst 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att sänka målet för medborgartiden inom hemtjänsten till 60 %.  

Medborgarrelaterade insatser såsom genomförandeplan, kontakt med professionella och 

privata nätverk utanför bostaden, ska räknas in som medborgartid.  

Utbildningsinsatser som påverkar procentsatsen negativt ska räknas bort.  

Ärendebeskrivning 
  

Budgetåret 2014 har målet varit att uppnå en medborgartid på 63 %. Med Life Care mobil 

hemtjänst har vi idag ett mer tillförlitligt mätinstrument. Sedan januari månad visar 

medborgartiden ca 55 %. 

 Enligt undersökning i 50 kommuner med samma mätmetod framkommer det att 

medborgartiden ligger på 50 % 

 Vi ser att 63 % medborgartid med den mätmetod vi har idag inte är möjlig. 

_____ 
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Dnr SN 2015/223 

§ 151 Äskande avseende antennkostnad på 

Skogsgläntan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 47 000 kr för investering i ny 

antenn på Skogsgläntan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Höörs fastighets fastighetschef Joacim Wallberg var det nödvändigt att installera en 

ny TV-antenn på Skogsgläntan för att medborgarna skulle ha tillgång till TV.  

Beslutsunderlag 
Faktura från Höörs Fastighets AB 

_____ 
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Dnr SN 2015/270 

§ 152 Äskande avseende ekonomiska medel 

till elkonsult på Skogsgläntan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att begära 60 000 kronor för att täcka elkonsultkostnader på 

Skogsgläntan. 

Ärendebeskrivning 
Skogsgläntan fick inte använda Orupssjukhusets värmeanläggning vilket skapade ett 

behov av ny värmeanläggning på Skogsgläntan. För att sätta igång detta arbete använde 

sig HFAB, Joacim Wallberg, av en elkonsult. Undertecknad fick sedan beskedet av 

Joacim Wallberg att Skogsgläntan kunde använda Orups värmeanläggning varav arbetet 

med att installera en ny värmeanläggning avslutades. Medel äskas som täcker 

kostnaderna för den anlitade elkonsulten. 

Beslutsunderlag 
Faktura bifogas 

_____ 
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Dnr SN 2015/130 

§ 153 Komplettering till IVO angående 

Björklövet 

Beslut 
Socialnämnden i Höör beslutar att anta svaret, med komplettering till Inspektionen för 

Vård och Omsorg, som sitt. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, begär komplettering av utredningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - komplettering till IVO 

_____ 
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Dnr SN 2015/266 

§ 154 Riktlinjer angående tolkning av 

bestämmelser gällande utdelning från de 

fonder/stiftelser socialnämnden ansvarar 

för 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till tolkning av begrepp i testamentesreglerna. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande riktlinjer för utdelning av donationsmedel beslutades av socialnämnden 2008 

och är i behov av översyn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - förslag till riktlinjer 

_____ 
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§ 155 Socialchefen informerar 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialchefen informerar om händelser och ärenden från sociala sektorns verksamhet.  

_____ 
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Dnr SN 2015/243 

§ 156 Beslut i delegerade ärenden 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i delegerade ärenden. Förteckning över besluten föreligger i bilaga.  

_____ 
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Dnr SN 2015/210 

§ 157 Anmälningar 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

A. Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne, Migrationsverket 

Inbjudan: Politikerdialog om mottagnade av ensamkommande barn 

  

B. SÖSAM social sektor 

Protokoll 2015-10-05. 

  

C Kommunfullmäktige 

§ 88 Harriet Paulsson (C) utses som ledamot i socialnämnden efter Boel Gadde (C) som 

avsagt sig uppdraget. 

_____ 
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§ 158 Ungdomsboendet - behov av fler 

platser 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att social sektorn ska arbeta efter åtgärderna i den framlagda 

rapporten för att klara den ökade anvisningen av ensamkommande barn.  

Reservation mot beslutet 

Stefan Liljenberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Filip Person enhetschef och Kent Hellström stf enhetschef för ungdomsboendet 

presenterar sig för nämnden. De redovisar den aktuella situationen på Ungdomsboendet 

och de planer som finns för att klara den ökade anvisningen av ensamkommande barn. 

En rapport presenteras och föreläggs för ledamöterna med förslag på åtgärder.  

Yrkanden 

Anders Magnhagen (S) föreslår att nämnden beslutar att social sektorn ska arbeta efter 

åtgärderna i den framlagda rapporten för att klara den ökade anvisningen av 

ensamkommande barn. 

Stefan Liljenberg yrkar att hela det framlagda förslaget ska avslås och att nämnden ska 

tillskriva Migrationsverket att kommunen motsätter sig ytterligare mottagning för att klara 

sina åtaganden för övriga medborgare. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 

social sektorn ska arbeta efter åtgärderna i den framlagda rapporten.  

Beslutsunderlag 
Rapport 2015-10-20 angående situationen på Orupslunds ungdomsboende för 

ensamkommande flyktingbarn. 

_____ 
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Dnr SN 2015/234 

§ 159 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 
 

Protokollet läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll. 

_____ 
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§ 160 Lägesbeskrivning asylboende på 

Frostavallen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ordförande informerar om det boende för asylsökande som nyligen öppnat vid 

Frostavallen. 

_____ 
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§ 161 Sammanträdestiden 2016 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra till socialchefen att beräkna kostnader för de olika 

alternativen som underlag för nämndens ställningstagande avseende mötestider 2016.  

Ärendebeskrivning 
Nämndens sammanträdestider 2016. Förläggning av sammanträde dagtid eller kvä llstid. 

_____ 
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§ 162 Ersättare i socialnämndens 

arbetsutskott 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att Lars-Håkan Persson (M) och Harriet Paulsson (C) ersätter, i 

nämnd ordning, ersätter Treklöverns ledamörter i socialnämndens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Vid nämndens föregående möte beslutade partnerskapet att om ersättare i 

arbetsutskottet. Treklöverns ledamöter i nämnden meddelade då att de skjuter på förslag 

på ersättare till mötet den 22 oktober. 

Yrkanden 

Jessica Ashworth (M) föreslår att Lars-Håkan Persson (M) och Harriet Paulsson (C), i 

nämnd ordning, ersätter Treklöverns ledamörter i socialnämndens arbetsutskott. 

_____ 

 


