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Plats och tid Dalen Kommunhuset 
 Tisdagen den 17 november 2015 kl 18:00 – 21:10 
  
Beslutande Jessica Ashworth (M), ordförande 

Maria Truedsson (MP), 2-.e vice ordf 
Linda Andersson (S) 
Camilla Hindersson (S) 
Adele Olander (M) 
Harriet Paulsson (C), §§ 163 - 177 
Helena Ohlson (SD) 
Anneli Salonen (S) 
Ted Dÿring (C), §§ 171, 178, 179 
Lars Andersson (SD), §§ 163 - 170, 172 - 179 

  

  
Utses att justera Maria Truedsson Paragrafer 163 - 179 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset Södergatan 28 2015-11-20 
  
Sekreterare  
 Thomas Andersson 
  
Ordförande  
 Jessica Ashworth 
  
Justerande  
 Maria Truedsson 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2015-11-17 
  
Datum då anslaget sätts upp 2015-11-23 Datum då anslaget tas ned 2015-12-15 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
 Jessica Ashworth 
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Övriga närvarande Liselotte Eriksson (S) 
Lars-Håkan Persson (M) 
Ted Dÿring (C) 
Margareta Johansson (KD) 
Monica Dahl, socialchef 
Christina Håkansson Jönsson 
Ewa Näslund 
Charlotte Gillsberg, §§ 163 - 166 
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§ 163 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop och notering av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare. Anders 
Magnhagen (S) och Stefan Liljenberg (SD) är inte närvarande och Annelie Salonen (S) 
respektive Lars Andersson (SD) tjänstgör i deras ställe. Harriet Paulsson (C) 
anmäler tjänstgöring till 21:00 varvid Ted Dÿring (C) går in som tjänstgörande.  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 164 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. Förslag på föredragningslista 
föreligger och förslag med tillägg av en punkt övrigt. 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 165 Val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden utser Maria Truedsson (MP) att justera protokollet i Kommunhusetden 
den 20 november 2015 . 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Maria Truedsson (MP) läggs fram som förslag på justerare. 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/38 

§ 166 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Monica Dahl och Charlotte Gillsberg redovisar en uppföljning av socialnämndens 
verksamhet och det aktuella ekonomiska läget samt det budgetförslag till 
kommunfullmäktige som arbetsutskottet fastställt den 4 november 2015. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/243 

§ 167 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Redovisningen av beslut i delegerade ärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i delegerade ärenden. 

Förteckning och sammanställning föreligger i bifogade filer. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/210 

§ 168 Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

A. Samverkansmöte mellan Socialnämndens arbetsutskott och Kultur- och 
fritidsnämndens presidium. 

Mötesanteckningar 2015-05-18. 

  

B. Kommunförbundet Skåne/Region Skåne 

Information om processen kring nytt Hälso- och sjukvårdsavtal. 

  

C. Kommunfullmäktige 

§ 121 2015: Adéle Olander ges dispens för fortsatt fortroendemannauppdrag i 
socialnämnden 

  

D. SN 2015/319 

Beslut från IVO avseende ärende om missbruksärende och barnärende. 

  

E. Attendo 

Information om att företaget inleder process för notering på Nasdaq Stockholmsbörsen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/281 

§ 169 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 
Arbetsutskottets protokoll 2015-11-04 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2015-11-04. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 170 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Informationspunkter: 

inkommit svar från IVO angående Omsorgshuset med besked om att ärendet 
avslutas. I nuläget  köper Höörs kommun en plats därefter utvärderas. 

Asylsökande flyktingar 

Nulägesbeskrivning av antalet anlända ensamkommande barn. Fördelningstal för Höör, 
99 barn, KS och KF behöver ingånytt avtal utifrån nytt fördelningstal, 

Medarbetardriven innovation, Vinnova tilldelar 400 000 tusen. 

Orupssjukhuset: Sociala sektorn har tittat på lokalerna och potentialen att flytta 
verkssamheter till Orup. Beslut om försäljning kan överklagas med fördröjning av 
eventuellt tillträde. 

Polisanmälan mot personal inom sektorn har gjorts, Åklagaren har meddelat att ärendet 
läggs ner. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/300 

§ 171 Missförhållande avseende stölder  
Personuppgifter 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/303 

§ 172 Missförhållande avseende ej verkställd 
assistans 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att inte göra en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för Vård och 
Omsorg, IVO. 

Ärendebeskrivning 
Medborgaren är beviljad personlig assistans med 37 tim/dag, men denna har inte kunnat 
verkställas. Hen har fått nödvändig omvårdnad via larm och hemtjänst samt sporadisk 
assistans vid de enstaka tillfällen vi lyckats frikoppla hemtjänstpersonal. 

Beslutsmotivering 
För att en händelse ska betraktas som ett allvarligt missförhållande, eller risk för ett 
allvarligt missförhållande, enligt 24 f § LSS och en så kallad Lex Sarah-anmälan ska 
göras till IVO krävs att ett antal kriterier ska vara uppfyllda. Ett av dessa är att 
rapporterade händelse beror på att social sektor utfört handlingar eller av försummelse 
eller annat skäl inte utfört handlingar som borde ha utförts. Bedömningen är att så inte är 
fallet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - utredning 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/120 

§ 173 Rapportering till IVO Inspektion för 
vård och omsorg gällande kvartal 3, 2015 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga rapporten om ej verkställda beslut till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och  

rapportering enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen 

  

Följande har rapporterats till IVO: 

SoL ÄO, Äldreomsorg – alla beslut är verkställda. 

SoL OF, Omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt SoL – 1 beslut som ej 
verkställts inom 3 månader. 

SoL IFO, Individ- och familjeomsorg – alla beslut är verkställda. 

LSS OF, Omsorg om personer med funktionsnedsättning – alla beslut är verkställda. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/287 

§ 174 Yttrande om motion från 
Sverigedemokraterna avseende planering 
av boendeplatser 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till det 
som nämnden anför i sitt yttrande. 

Reservation mot beslutet 
Helena Olson (SD) och Lars Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Yttrande angående motion om planering av boendeplatser 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-25 att skicka motionen från Sverigedemokraterna 
till Socialnämnden för yttrande avseende planering av särskilda boendeplatser. 

Boendefrågan inom socialnämndens verksamhetsområde är en ständigt återkommande 
fråga då behovet av boendealternativ är stor. Gällande äldre ser vi en tendens att 
personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som trots det inte fyllt 80 
ansöker om särskilt boende likaså har trycket av ansökningar till korttidsplats ökat. 
Kortare vårdtider på sjukhuset ökar trycket på korttidsplatserna liksom vi ser att ett nytt 
Hälso- och sjukvårdsavtal ska tecknas befarar vi en ökning av ansökningar till andra 
boendeformer. 

Socialnämnden har i sin antagna budgetskrivelse beskrivit dels behovet men även påtalat 
behov av alternativa boenden. 

Socialnämnden har tillsammans med brukar organisationer i Höör tagit fram en 
äldrevision. 

Fullmäktige antog ett bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun 2015-06-17. 

Olika intressentar har kontaktat Höörs kommun med förslag på boende och olika 
driftsformer eller att hjälpa till med marknadsundersökningar. 

Yrkanden 
Helena Olson (SD) yrkar att socialnämnden ska bifalla motionen. 

Camilla Hindersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 

Linda Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut och nämnden godkänner 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2015-11-17  16 (22) 
    
SOCIALNÄMNDEN    
    
 

beslutsordningen där förslagen ställs mot varandra. 

Ordförande lägger fram förslagen för beslut och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs. 

Beslutsordningen med JA för arbetsutskottets förslag och NEJ för Helena Olsons (SD) 
förslag godkänns. 

Omröstning 
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med 7 JA-röster och 2 NEJ-röster. 
Nämnden beslutar därför enligt arbetsutskottets förslag. 

Maria Truedsson (MP) - JA 

Linda Andersson (S) - JA 

Camilla Hindersson - JA 

Adele Olander (M) - JA 

Harriet Paulsson (C) - JA 

Helena Ohlson (SD) - NEJ 

Anneli Salonen (S) - JA 

Lars Andersson (SD) - NEJ 

Jessica Ashworth (M) - JA 

Beslutsunderlag 
Äldreplan 
Bostadsförsörjningsprogram 
Budgetskrivelse 
Motion 2015-04-07 KSF 2015/175 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/312 

§ 175 Avtal avseende HVB för 
ensamkommande flyktingbarn 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Monica Dahl informerar om det avtal socialnämnden ingått för vistelse på HVB för 
ensamkommande barn. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/313 

§ 176 Socialnämndens sammanträdestider 
2016 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att under 2016 hålla sammanträden dagtid. 

Reservation mot beslutet 
Adéle Olander (M) och Jessica Ashworth(M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en 
gemensam skriftlig reservation. 

Harriet Paulsson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens sammanträdestider ska fasställas för 2016. Förslag föreligger att 
nämnden tar ställning om sammanträden under 2016 ska förläggas till dagtid. 

Yrkanden 
Camilla Hindersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Adéle Olander (M) yrkar att socialnämndens sammanträden även fortsättningsvis ska 
hållas kvällstid. 

Maria Truedsson (MP) bifaller arbetsutskottets förslag. 

Linda Andersson yrkar att ärendet återremitteras till social sektor för att få med 
tjänstemännens syn i avgörandet. 

Beslutsordning 
Ordförande konsterar att det föreligger tre förslag varav ett avser att återremittera ärendet 
till social sektor. 

Proposition ställs på återremiss och ordföranden finner att ärendet ska avgöras i dag. 

Votering begärs. 

Beslutordningen med JA-röst för att avgöra ärendet i dag och NEJ-röst för återremiss 
godkänns. Omröstningen utfaller med 3 JA-röster och 3 NEJ-röster. 3 ledamöter avstår 
från att rösta. Med ordförandens JA-röst som utslagsröst beslutar nämnden att ärendet 
ska avgöras i dag. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Adéle Olanders (M) förslag och finner att 
nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs 

Beslutsordning: JA-röst för arbetsutskottets förslag med sammanträden dagtid och NEJ-
röst för Adéle Olanders förslag med fortsatt sammanträdestid på kvällen. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Omröstning 
Omröstning om återremiss genomförs med upprop och utfaller med 3 JA och 3 NEJ. 
Ordförandens JA-röst blir utslagsgivande och nämnden beslutar att ärendet avgörs i dag. 

Maria Truedsson (MP) - avstår 

Linda Andersson (S) - JA 

Camilla Hindersson - JA 

Adele Olander (M) - NEJ 

Harriet Paulsson (C) - NEJ 

Helena Ohlson (SD) - avstår 

Anneli Salonen (S) - JA 

Lars Andersson (SD) - avstår 

Jessica Ashworth (M) - NEJ 

  

Omröstning med JA-röst för arbetsutskottets förslag med möte dagtid och NEJ-röst för 
Adéle Olanders (M) förslag med möte kvällstid, utfaller med 6 JA och 3 NEJ. Nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Maria Truedsson (MP) - JA 

Linda Andersson (S) - JA 

Camilla Hindersson - JA 

Adele Olander (M) - NEJ 

Harriet Paulsson (C) - NEJ 

Helena Ohlson (SD) - JA 

Anneli Salonen (S) - JA 

Lars Andersson (SD) - JA 

Jessica Ashworth (M) - NEJ 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/323 

§ 177 Fortsatt användning av SSBTEK 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att-ge SKL i uppdrag att fortsätta utveckla och förvalta den 
nationella tjänsten för ekonomiskt bistånd (SSBTEK). 

Erbjudandet om fortsatt användning av tjänsten enligt den invånarbaserade 
finansieringsmodellen antas av socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) erbjuder de kommuner som är anslutna till den 
nationella digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) fortsatt användning av 
tjänsten och ber om bekräftelse från kommunerna kring uppdrag och finansiering. 

I samband med att kommunen anslöt sig till tjänsten under provåret informerades om att 
SKL skulle återkomma med erbjudande om framtida finansieringsmodell. 

SSBTEK ger information från statliga myndigheter till handläggare inom ekonomiskt 
bistånd. 160 kommuner är för tillfället anslutna, däribland Höör. SKL åtar sig ansvaret för 
utveckling av tjänsten, samanhållning av förvaltning och finansiering. Försäkringskassan 
står för driften. 

Tillgång till tjänsten är en förutsättning för individ och familjeomsorgen för att kunna 
bedriva en korrekt och rättssäker handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd. 
Den möjliggör inhämtande av uppgifter om bidragsinkomster som behövs för att fatta 
riktiga beslut och bidrar till att undvika felaktiga utbetalningar, kravhantering och 
återbetalningshantering. 

Tjänsten erbjuds enligt principen om en kommuninvånarbaserad taxa vilken är 1 kr per 
kommuninvånare och år för 2015 respektive 2016. 

SKL ber därför om bekräftelse från Höörs kommun och beslut om: 

Att ge SKL i uppdrag att fortsätta utveckla och förvalta den nationella tjänsten för 
ekonomiskt bistånd Att anta erbjudandet om fortsatt användning av tjänsten enligt den 
invånarbaserade finansieringsmodellen. Bekräftelse på beslut ska inkomma till SKL 
senast 30 november 2015. 

Beslutsunderlag 
Information från SKL om fortsatt användning av SSBTEK 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/28 

§ 178 Social jour 

Beslut 
Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att teckna avtal om social jour med Lunds 
kommun. 

Ärendebeskrivning 
Social sektor har i enlighet med socialnämndens tidigare ställningstagande 
diskuterat med Lunds kommun om samarbete med social jour. Från lunds kommun 
föreligger nu ett avtalsförslag där socialtjänsten i Lund kan vara tillgänglig under vissa 
tider. 

Yrkanden 
Camilla Hindersson (S) föreslår att socialchefen ges i uppdrag att teckna avtal med Lunds 
kommun om social jour. 

Linda Andersson (S) och Jessica Ashworth (M) instämmer i förslaget. 

Beslutsunderlag 
Avtalsförslag social jour 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 179 Övrigt 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att bjuda in fältassistenten till nästa möte, för att informera om 
det aktuella läget avseende drogmissbruk i Höörs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Camilla Hindersson (S) föreslår, att mot bakgrund av den information som framkom om 
drogmissbruk i Höör, under rubriken socialchefen informerar, nämnden bjuder i 
fältassistenten för att belysa frågan om utbredningen av droganvändningen i Höörs 
kommun. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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