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Plats och tid Höörsalen 
 Torsdagen den 21 januari 2016 kl 13:00–16:50 
  
Beslutande Anders Magnhagen (S), ordförande 

Linda Andersson (S) 
Harriet Paulsson (C) 
Stefan Liljenberg (SD) 
Helena Ohlson (SD) 
Anneli Salonen (S), tjg ers 
Liselotte Eriksson (S, tjg ers) 
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Övriga närvarande Lars Andersson (SD) 
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Christina Håkansson Jönsson 
Nicklas Carlsson, §§ 1 - 3 
Charlotte Gillsberg, §§ 1 - 4 

 

  
Utses att justera Helena Ohlson Paragrafer 1 - 16 
  Sekretess 15 
Justeringens plats och tid Kommunhuset Söderg 28, 2016-01-25 
  
Sekreterare  
 Thomas Andersson 
  
Ordförande  
 Anders Magnhagen 
  
Justerande  
 Helena Ohlson 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Underskrift  
 Anders Magnhagen 
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§ 1 Upprop 
 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare enligt lista. Notering av närvaro. Jessica 
Ashworth (S), Maria Truedsson(MP), Camilla Hindersson (S) och Adéle Olander (M) är 
inte närvarande. Margareta Johansson (KD), Johan Magnusson (MP), Anneli Salonen (S) 
respektive Lise-Lott Eriksson (S) tjänstgör i deras ställe. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 2 Godkännande av föredragningslistan och 
val av justerare 

 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Helena Ohlson (SD) utses att justera protokollet den 25 jan 2016 i Kommunhuset. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet. 

  

Val av justerare till mötets protokoll. 

Helena Ohlson (SD) står i tur att justera. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 3 Information om fältassistentens arbete 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nicklas Carlsson informerar om sitt arbete som fältassistent och insatser beträffande bl a 
droger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 4 Ekonomi och verksamhet 
 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Charlotte Gillsberg redovisar det preliminära utfallet för budgetperiod 2015. nämnden 
informeras även om att investeringar för 2017 ska vara behandlas på sammanträdet i 
februari. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/243 

§ 5 Beslut i delegerade ärenden 
 

Beslut 
Redovisningen av beslut i delegerade ärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av beslut fattade i december 2015 med stöd av delegering. Förteckning av 
beslut föreligger som bilaga. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/9 

§ 6 Anmälningar 
 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten och lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

  

SN 2015/56 

Social sektor 

Redovisning till länsstyrelsen om Personligt ombud verksamhetsår 2015. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Socialchefen informerar 
 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information och från socialchefen om pågående verksamhet och aktuella planer för 
framtiden. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 8 Redovisning från kontaktpolitiker 
 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisningar från ledamöternas uppdrag som kontaktpolitiker. 

Lars Andersson (SD) meddelar hans planerade besök på Åtorp ställts in och att tid för nytt 
besök ska planeras. 

I övrigt finns inget att redovisa. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/353 

§ 9 Prisjustering enligt avtal gällande 
servicetjänster 

 

Beslut 
Socialnämnden fastställer ersättningen per utförd timme år 2016 till 304,20 kr. 

Ärendebeskrivning 
Enligt de avtal som har skrivits mellan Höörs kommun och de privata utförare som utför 
servicetjänster inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) ska 
socialnämnden fastställa ersättningen till utförarna en gång per år. Förändringen av 
ersättningen ska gälla från årsskiftet. Ersättningen ska enligt avtalen följa 
omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av SKL i december varje år. När det inte finns 
centralt löneavtal mellan SKL och Kommunal för det kommande året är OPI i december 
preliminärt till dess att nytt avtal finns i april-maj. 

SKL har räknat ut det preliminära OPI till 0,9 % för 2016. 

Enligt avtalen mellan Höörs kommun och de privata utförarna ska en definitiv 
omräkningsfaktor användas om den finns publicerad. Om endast en preliminär 
omräkningsfaktor finns publicerad ska denna användas fram till dess att en definitiv 
omräkningsfaktor publiceras. En retroaktiv avräkning ska då göras av skillnaden mellan 
den preliminära och den definitiva omräkningsfaktorn så snart detta är möjligt. 

Ersättningen för 2015 är 301,49 kr. Uppräknat med det preliminära OPI för 2016 blir 
ersättningen 301,49*0,9 % = 304,20 kr. Om det definitiva OPI skiljer sig från det 
preliminära när det publiceras görs en ny beräkning. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/4 

§ 10 Förändring av hyreskontrakt för Åtorp 
 

Beslut 
Socialnämnden godkänner att kontraktet förändras enligt förslag från HFAB. 

Ärendebeskrivning 
Höörs fastighets AB har i skrivelse meddelat förslag till förändringar av hyreskontrakt 
beträffande lokalerna som socialnämnden hyr för boendet på Åtorp. Förändringen avser 
kostnader för värme som socialnämnden i nuläget står för. Den förslagna ändringen 
innebär att kostnad för värme ingår i bashyran, så kallad varmhyra. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från HFAB 
Hyresavtal 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/1 

§ 11 Avgifter för boende Apoteksgatan 5 
 

Beslut 
Socialnämnden fastställer föreslagen prissättning för boenden på Apoteksgatan 5. 

Ärendebeskrivning 
Socialpsykiatrin i Höörs kommun har inte, inom de egna verksamheterna, kunnat erbjuda 
personer med psykisk ohälsa och stort omvårdnadsbehov tillsyn dygnet runt i form av 
gruppbostad. I dessa situationer har Höörs kommun tagit hjälp av externa aktörer och i 
dagsläger köper vi boendeplatser för x antal personer. 

From 160113 startar vi upp en egen verksamhet i form av ett gruppboende på 
Apoteksgatan 5. Apoteksgatan 5 har 4 lägenheter samt en korttidsplats. Två av de 
medborgare som är aktuella för inflyttning kommer flytta ”hem” från extern placering, en 
kommer från egen lägenhet och den fjärde från psykiatrisk rehabiliteringsenhet. 
Korttidsplatsen kan t.ex. användas vid utskrivning från sjukhuset där det är oklart hur 
framtida behov skall tillgodoses. Det är inte heller ovanligt att personer med denna 
problematik är bostadslösa vilket försvårar för oss att kunna ge boendestöd när det inte 
finna någon bostad. 

Socialpsykiatrin bestod tidigare av boendestöd och en öppen verksamhet KIVI. Totalt var 
det fem medarbetare. Nu när Apoteksgatan 5 startar upp krävs personalförstärkning med 
ytterligare sex personer. Totalt 11 personer kommer tjänstgöra i socialpsykiatrin. För att 
nyttja personalresurserna så effektivt som möjligt har vi valt att slå samman all personal 
till en grupp. Vilket innebär att man får arbeta både i ordinärt boende som 
boendestödjare, på Apoteksgatan 5 samt i den öppna verksamheten.  Apoteksgatan 5 
bemannas dygnet runt med sovande jour på natten.  

Hyreskontrakten är en form av andrahands kontrakt samma som vi har på särskilt boende 
ÄO. Hyran är uträknad per kvadratmeter. 

Utöver hysreskostnad tillkommer hemtjänstavgift och avgift för halvpension vilket innebär 
att frukost och kvällmat gör man tillsammans på boendet.  Summan för halvpension är 
uträknad på 50 % (30,15 per dag) utifrån helpension som idag betalas på övriga särskilda 
boenden i kommunen. Lunch ombesörjer medborgarna själv t.ex. genom att gå till KIVI 
där det serveras lunch till självkostnadspris. 

Den totala hyreskostnaden för Apoteksgatan 5 under 2016 är 599 000 kr. 

Hyran är uträknad utifrån allmännyttans prissättning per kvm vilken är 1091 kr för 2015. 
Eftersom lägenheternas storlek varierar, innebär det olika kostnader för dem. 
Gemensamhetsutrymmena består av totalt 90,5 kvm som fördelas på fyra boendeplatser 
och en korttidsplats = 18,1 kvm. Hyran för gemensamhetsutrymmena är även dessa 
uträknade utifrån allmännyttans prissättning 2015 som är 606 kr kvm/år. Hyrorna justeras 
årligen utefter allmännyttans prissättning. Utöver hyreskostnaden kommer de boende 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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debiteras för ”hemtjänstavgift” vilken är en maxtaxa på 1772 kr/månad.   

Apoteksgatan 5 hyresätts på samma sätt som för kommunens övriga gruppboende, detta 
enligt beslut fattat av socialnämnden 2006 med gällande from 2007-01-01 (Dnr 3/06). 

Vilket innebär följande hyressättning: 

Lgh nr 1, 4343 kr/mån 

Lgh nr 2, 4142 kr/mån 

Lgh nr 3, 5824 kr/mån 

Lgh nr 4, 3687 kr/mån 

Lgh nr 5, debiteras enligt korttidstaxa 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/5 

§ 12 Framtagande av regler för kommunala 
hyresgarantier 

 

Beslut 
Socialnämnden i Höör ger social sektor i uppdrag att ta fram förslag på regler och 
arbetsformer för kommunala hyresgarantier. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog i juni bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun. En av de 
planerade insatserna i programmet är att införa kommunala hyresgarantier. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 2015-11-23, § 265 regler för kommunala 
hyresgarantier och beslutade att ärendet remitterades till Socialnämnden att föreslå regler 
och arbetsformer för kommunala hyresgarantier. 

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida som omfattar en 
hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd 
till hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men 
som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt 
med besittningsskydd. 

De kommuner som lämnar kommunala hyresgarantier enligt lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter kan enligt förordningen (2007:623) om statligt bidrag för 
kommunala hyresgarantier få ett statligt bidrag på 5 000 kronor. Det statliga bidraget 
administreras av Boverket. 

Ansökan om en kommunal hyresgaranti görs till den kommun där bostaden finns. Vid 
ansökan om en kommunal hyresgaranti görs en behovsprövning. Den kommunala 
hyresgarantin är ett frivilligt åtagande för kommunen. För att det statliga bidraget ska utgå 
för den kommunala hyresgarantin krävs att kommunen gjort en behovsprövning. 
Prövningen ska visa att hushållet inte får bostad utan garantin men har ekonomiska 
förutsättningar att klara av kostnaden för bostaden. Kommunen kan välja vad som ska 
ingå i åtagandet med en kommunal hyresgaranti, hur borgensåtagandet ska vara utformat 
samt hur regressrätt och eftergift ska hanteras. För att det statliga bidraget ska utgå för 
hyresgarantin måste garantibeloppet omfatta minst sex månadshyror. Garantin ska gälla 
under minst två år. Kommunen kan lämna hyresgaranti för större belopp och/eller längre 
tid 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23, § 265 
Tjänsteskrivelse från handläggare Marie Englesson. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/334 

§ 13 Arbetsutskottets protokoll 
 

Beslut 
Socialnämnden lägger arbetsutskottets protokoll från mötet den 23 januari 2016 till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 14 Anmälningar (sekretess) 
 

Beslut 
Anmälningarna (sekretess) läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

A. Förvaltningsrätten i Malmö 

Dom i mål 12574-15 angående socialnämndens ansökan om vård enligt LVU. 

 Socialnämndens ansökan bifalls. 

  

B. Förvaltningsrätten i Malmö 

Dom i mål 10437-15 angående särskilt boende. 

Förvaltningsrätten ändrar socialnämndens beslut och bifaller önskan om särskilt boende. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 15 Sekretess 
 

 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/19 

§ 16 Öppenvårdsinsatser i Höör 2015 
 

Beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen avseende öppenvård I Höörs 
kommun och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse avseende interna öppenvårdsinsatser i Höör kommun under 2015. 
Rapport föreligger 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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