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§ 180 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Närvarokontroll av nämndens ledamöter och ersättare. Maria Truedsson (MP), Linda 
Andersson (S) och Harriet Paulsson (C) är inte närvarande. Margareta Johansson (KD), 
Annelie Salonen (S) respektive Ted Dÿring (C) tjänstgör i deras ställe. 

Adéle Olander (M) lämnar sammaträdet efter § 188 och Lars-Håkan Persson (M) går då 
in i hennes ställe. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 181 Godkännande av föredragningslistan 
och val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med en punkt övrigt som avslutande 
ärende. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet. 

Val av justerare till mötets protokoll. 

Stefan Liljenberg (SD) föreslås justera protokollet den 18 december 2015. 

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 182 Drogrelaterade insatser 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. Nicklas Carlsson bjuds in till 
nämndens sammanträde i januari för att tala om sitt arbete som fältassistent. 

Ärendebeskrivning 
Nicklas Carlsson har inte möjlighet att närvara på mötet och Monica Dahl lämnar i stället 
en kort information om situationen med missbruk av droger ibland barn och ungdomar 
i Höörs kommun. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/54 

§ 183 Komplettering av styrkort i 
socialnämndens budget 2016 

Beslut 
Socialnämnden antar den föreslagna budgeten med kompletteringer avseende nämndens 
styrkort och meddelar detta som sitt förtydligande till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har återremitterat socialnämndens budgetförslag för förtydligande i 
den del som rör nämndens mål. Ett förslag föreligger med komplettering i dessa delar av 
budgeten som utgör nämndens styrkort. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/38 

§ 184 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av socialnämndens ekonomi och verksamhet innevarande budgetperiod till 
och med november. Rapport för perioden föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/212 

§ 185 Tillsyn av avvikelsehantering vid 
särskilt boende Åtorp i Höör 

Beslut 
Socialnämnden godkänner åtgärderna samt meddelar det som svar till Inspektionen för 
Vård och Omsorg. 

Ärendebeskrivning 
En oanmäld inspektion genomfördes i augusti på Åtorps äldreboende av Inspektionen för 
vård och omsorg. Syftet var att göra en tillsyn av avvikelsehanteringen. I beslutet daterat 
2015-11-03 står det: 

Tillse att all personal har kännedom om sin rapporteringsskyldighet och tillämpar 
kommunens rutiner för rapportering av missförhållande. 

Åtgärder 

Socialt ansvarig socionom bokas in på arbetsplatsträffar under 2015 för att gå igenom 
rutinerna för rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah. Samtliga medarbetare har 
obligatorisk närvaroplikt samt att protokoll förs. Protokollet läggs sedan i vårt 
kvalitetssystem, där samtliga kan läsa det. 

Enhetschefen på Åtorp kommer i ett veckomail, som når alla anställda på Åtorp, redovisa 
vikten av rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. 

Årligen tas rutinen upp på arbetsplatsmötet för diskussion och förtydligande om vikten av 
rapportering om missförhållande enlig Lex Sarah. 

 

Beslutsunderlag 
Beslut IVO 2015-11-04 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/272 

§ 186 Intern kontrollplan för år 2016 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta den föreslagna interna kontrollplanen för år 2016. 

Ärendebeskrivning 
En intern kontrollplan för år 2016 har utformats utifrån de fyra områden som 
Socialnämnden har beslutat skall kontrolleras. 

Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan för år 2016 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/304 

§ 187 Komplettering angående anmälan till 
IVO  

Beslut 
Socialnämnden antar kompletteringen och meddelar den som svar på IVO:s begäran. 

Ärendebeskrivning 
Inspektionen för Vård och Omsorg begär uppgifter och handlingar på grund av 
ofullständig utredning enligt lex Sarah, IVO:s dnr 8.1.2-31437/2015-3. 

Beslutsunderlag 
Komplettering av utredning 2015-11-12 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/318 

§ 188 Uppföljning av hemtjänsten 2015-10-26 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten samt begär en handlingsplan för föreslagna 
förbättringsområden senast den 29 februari 2016. 

Ärendebeskrivning 
Som ett led i sociala sektorns kvalitetsarbete har uppföljning av Hemtjänsten genomförts. 
Uppföljningen genomfördes 2015-10-26 av socialt ansvarig socionom, SAS, Ewa Näslund 
och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Linda Foerster. 

Beslutsunderlag 
Rapport/tjänsteskrivelse 2015-11-10 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/330 

§ 189 Kvalitetsuppföljning LOV 2015 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta kvalitetsuppföljningen samt att redovisa resultatet av 
kvalitetsuppföljningen till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
2014-01-20 påbörjades implementeringen av ett valfrihetssystem enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) inom servicetjänsterna i hemtjänsten i Höörs kommun. I 
valfrihetssystemet utförs samtliga serviceinsatser av privata företag som socialnämnden 
har godkänt i enlighet med ett förfrågningsunderlag. 

En kvalitetsuppföljning av hur systemet har fungerat samt hur medborgarna uppfattar 
detsamma har genomförts. 

2014-04-24 beslutade socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att framtagandet av 
en ny tidplan för ett eventuellt införande av LOV i omsorgstjänster ska vänta tills vidare. 
Socialnämnden föreslog också kommunfullmäktige att invänta att resultatet från 
uppföljningen av LOV i servicetjänster kunnat utvärderas och utgöra underlag i det 
arbetet. 

2014-09-24 beslutade kommunfullmäktige att framtagandet av en tidplan för ett eventuellt 
införande av valfrihetssystem, enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, för personlig 
omvårdnad inom hemtjänsten i Höörs kommun, ska vänta tills vidare i avvaktan på 
resultatet från uppföljningen av valfrihetssystemet, enligt lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem, för servicetjänster, dock längst t.o.m. årsskiftet 2015/2016. 

Beslutsunderlag 
Rapport uppföljning 2015 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/313 

§ 190 Socialnämndens och arbetsutskottets 
sammanträdesdagar 2016 

Beslut 
Socialnämnden fasställer sammanträdestiderna enligt föreslagen sammanträdesplan. 

Ärendebeskrivning 
Förslag föreligger på sammanträdesdagar 2016 för socialnämnden och socialnämndens 
arbetsutskott. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 191 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporteringen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information av socialchefen om aktuella och planerade händelser i socialnämndens 
verksamhet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 192 Information om presidiets möte med 
kommunenens revisorer 

Beslut 
Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anders Magnhagen (S) och Monica Dahl informerar om mötet som socialnämndens 
presidium respektive sektorledningen, på revisorernas begäran, haft med kommunens 
revisorer. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/17 

§ 193 Återrapportering från kontaktpolitiker 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att en ärendepunkt med redovisning från kontaktpolitiker ska 
vara återkommande på nämndsammanträdena fortsättningsvis och att dagens information 
läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Fråga om forum för återrapportering från utsedda kontaktpolitiker till socialnämndens 
verksamheter. 

Rapport föreligger från Margareta Johanssons (KD) besök på Björken. 

De närvarande ledamöterna och ersättarna redogör för nuläge och planering för 
kommande besök på de olika enheterna. 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att en ärendepunkt med redovisning från kontaktpolitiker ska vara 
återkommande på nämndsammanträdena fortsättningsvis och att dagens information 
läggs till handlingarna. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/329 

§ 194 Boende för ensamkommande barn 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapporteringen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Ewa Näslund rapporterar om nuvarande situationen på kommunens boenden för 
ensamkommande barn samt behov och planer för framtiden. En sammanställning och 
skrivelse föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/243 

§ 195 Beslut i delegerade ärenden 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i delegerade ärenden och månadsredovisning från IFO föreligger 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/210 

§ 196 Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

A. Dnr 2015/244 

Kommunstyrelsen: Beslut § 246 2015 om POSOM-gruppens organisation och direktiv. 

  

B. Dnr 2015/333 

Attendo: meddelande om att process inletts för introduktion av företaget på Nasdaq 
Stockholmbörsen. 

  

C. Dnr 2015/332 

Länsstyrelsen: Information till kommunerna om fördelningstal för ensamkommande barn. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/308 

§ 197 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 
Socialnämnden läger arbetsutskottets protokoll 2015-12-02 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2015-12-02. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 198 Överflyttning av vårdnaden jml 6 kap 8 
§ FB 

Sekretess 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 199 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Camilla Hindersson tackar för sin tid i nämnden och meddelar att hon avser att avsäga sig 
sitt uppdrag i socialnämnden och att detta är hennes sista möte som ledamot. 

Ordföranden tackar för gott samarbete det gångna året och önskar en God Jul och ett 
Gott Nytt År. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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