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Justeringens plats och tid Kommunhuset 27 april 2016 

  

Sekreterare  

 Thomas Andersson 

  

Ordförande  

 Anders Magnhagen 

  

Justerande  

 Linda Andersson 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

  

Nämnd Socialnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2016-04-21 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-28 Datum då anslaget tas ned 2016-05-20 

  

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 

  

Underskrift  

 Anders Magnhagen  
 

Plats och tid Höörsalen Kommunhuset 

 Torsdagen den 21 april 2016 kl 13:00–16:15 

  

Beslutande Anders Magnhagen (S), ordförande 

Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf 

Linda Andersson (S) 

Lars-Håkan Persson (M) 

Ellinor Dahlgren (S) 

Harriet Paulsson (C) 

Stefan Liljenberg (SD) 

Helena Ohlson (SD) 

Anneli Salonen (S), tjg ers 

 
 

Övriga närvarande Johan Magnusson (MP) 

Annika Johansson (V) 

Lars Andersson (SD) 

Christina Håkansson Jönsson 

Ewa Näslund 
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Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 57 Upprop 

Ärendebeskrivning  
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare enligt lista. Notering av närvaro.  

Jessica Ashworth (M) är inte närvarande. Anneli Salonen (S) tjänstgör i hennes ställe.  

_____ 
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§ 58 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet. 

_____ 
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§ 59 Val av justerare 

Beslut 
Linda Andersson (S) utses att justera protokollet. Justering i Kommunhuset den 27 april 

2016 klockan 16:45. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Linda Andersson (S) står i tur att justera. 

_____ 
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Dnr SN 2016/10 

§ 60 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av ärenden med delegerad beslutsrätt. Förteckning över besluten föreligger. 

_____ 
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Dnr SN 2016/9 

§ 61 Anmälningar 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälningarna till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

  

A. Migrationsverket 

Ny anvisningsmodell för ensamkommande barn. 

_____ 
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§ 62 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Rapporteringen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av verksamhet och ekonomi för innevarande budgetperiod. Inga slutliga siffror 

kan redovisas och en kort övergripande muntlig rapport lämnas. 

_____ 
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Dnr SN 2016/219 

§ 63 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 
Protokollet läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll från sammanträdet den 6 april 2016. 

_____ 
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§ 64 Anmälningar (sekretess) 

Beslut 
Anmälningar (sekretess) läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälda ärenden 

A. SN 2016/252 

Kammarrätten i Göteborg. 

Beslut i mål 875-16 om prövningstillstånd i Kammarrätten för ärende om bistånd. 

Prövningstillstånd meddelas inte. 

_____ 
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Dnr SN 2016/219 

§ 65 Innehåller sekretessuppgift 
_____ 
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Dnr SN 2016/233 

§ 66 Riktlinjer gällande missbruk/beroende 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att se över om begreppet psykisk störning kan bytas till psykisk ohälsa, 

att skrivningen angående om påverkan på barn finns vid missbrukande föräldrar ändras 

till att påverkan finns,  

att begreppet narkotika ses över samt 

att riktlinjerna därmed antas av nämnden. 

Riktlinjerna med justeringar anmäls till nämnden. 

Ärendebeskrivning 
Individ- och familjeomsorgen har under hösten 2015 arbetat fram riktlinjer för nämndens 

arbete avseende medborgare med missbruks- eller beroendeproblematik. 

Yrkanden 

Helena Olson (SD) föreslår en översyn av om begreppet psykisk störning kan bytas mot 

psykisk ohälsa. 

Maria Truedsson föreslår ändring i skrivningen om påverkan på barn vid missbrukande 

föräldrar. Frågan är inte om påverkan finns. Vid missbruk finns påverkan. 

Anders Magnhagen (S) föreslår begreppet narkotika ses över samt att riktlinjerna därmed 

antas av nämnden. Riktlinjerna med justeringar anmäls till nämnden.  

Beslutsordning 

Nämnden godkänner beslutsordningen där samtliga förslag läggs fram som ett förslag. 

Ordförande lägger fram förslaget för beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer missbruk/beroende - förslag 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-04-21  13 (22) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2016/234 

§ 67 Riktlinjer för anhöriganställning 

Beslut 
Socialnämnden ger sociala sektorn i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för 

anhöriganställning i enlighet med praxis och eventuella domslut. 

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn ser ett behov av riktlinjer från Socialnämnden att förhålla sig till i samband 

med att frågan om anhöriganställning påtalas av medborgare.  

För närvarande har vi ingen anhöriganställning, har tidigare haft upp emot 8 anställningar. 

Har nyligen gett avslag på anhöriganställning med hänvisning till att insatserna kan 

utföras av hemtjänsten. 

Bakgrund  

Social sektors enhetschefer inom hemtjänsten har i uppdrag att verkställa 

biståndshandläggarens beslutade insatser inom Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 

särskilt stöd till funktionsnedsatta (LSS) samt delegerade kommunala hälso- och 

sjukvårdsuppdrag. 

I samband med ansökan eller verkställighet uppkommer frågor om insatserna kan göras 

av närstående eller anhöriga istället till en ersättning. 

Vi har en mångfald i hemtjänsten då flera anställda är flerspråkiga därmed kan vi 

tillgodose de flesta behoven. Det finns situationer då arbetsmiljön är oerhört svårarbetad 

och svår att säkra. 

Andra effekter av anhöriganställning är att det kan bli en fördröjning av integrering i 

samhället, beroendeställning mm. 

_____ 
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Dnr SN 2016/220 

§ 68 Synpunkter och Lex Sarah-rapporter 2015 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sammanställning av interna synpunkter, avvikelser från kvalitetsledningssystemet, 

externa synpunkter samt rapporter och anmälningar enligt lex Sarah för år 2015.  

Sociala sektorn informerar om begreppet ”Lex Sarah-anmälan”. 

Beslutsunderlag 
Rapport avseende avvikelser och rapporter. 

_____ 
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Dnr SN 2016/221 

§ 69 Hanteringar av lex Sarah-utredningar 

Beslut 
Socialnämnden är nöjd med hanteringen av utredningarna och lägger informationen till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Principdiskussion utifrån möte med Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och de 

synpunkter som IVO:s handläggare la fram avseende dokumentation av utredningar enligt 

lex Sarah. Diskussionen för utifrån en information från sociala sektorn. 

_____ 
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Dnr SN 2016/278 

§ 70 Utvärdering av familjehemsvården IFO 

2015 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Familjehemsvården i Höör 2015 har utvärderats. En rapport föreligger för nämndens 

information. 

_____ 
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Dnr SN 2016/279 

§ 71 Verksamhetsberättelse för familjerätten 

2015 

Beslut 
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sociala sektorn har sammanställt en utvärdering av familjerätten i Höör 2015. En 

verksamhetsberättelse föreligger. 

_____ 
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Dnr SN 2016/280 

§ 72 Verksamhetsberättelse - IFO Barn och 

familj 2015 

Beslut 
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En verksamhetsberättelse för verksamheten barn och familj inom IFO 2015 föreligger för 

nämndens information. 

_____ 
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Dnr SN 2015/138 

§ 73 Ekonomisk handlingsplan för 

socialnämnden 

Beslut 
Socialnämnden antar redovisningen av handlingsplanen i sin helhet och finner att 

vidtagna besparingsåtgärder för 2015 därmed är verkställda.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2016-06-18 om besparingsåtgärder. Social sektor upprättar en 

handlingsplan på dels kortsiktiga besparingar och besparingar på lite längre sikt som 

även kommer att krävas beslut i fullmäktige. Handlingsplanen redovisades i 

kommunfullmäktige 2015-08-30. 

Efter utredning och analys i sektorn anser vi att införandet av abonnemangsavgift för 

tekniska hjälpmedel inte får den effekt, då vi redan tar ut avgift för utprovning av 

hjälpmedel. 

Att avvakta med avgiftshöjning av trygghetslarm i nuläget 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan socialnämnden § 90 2015 

Redovisning av besparingar i handlingsplan 2016-03-27 

Tjänsteskrivelse till socialnämndens sammanträde 2015-06-18 

_____ 
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§ 74 Socialchefen informerar 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om aktuella skeenden inom socialnämndens verksamhetsområde. Ewa 

Näslund informerar. 

  

- POSOM-gruppens arbete 

- Seminarium om social hållbarhet 

- Möte om boende nybyggnation 

- Rapport från möte med trygghetsrådet (Anders Magnhagen (S))  

- Arbete med hbtq-plan för Höör 

- Sommarbemanning inom nämndens verksamheter 

- Bemanning på enheten för ensamkommande barn och unga 

- Nuläge med ensamkommande barn och asylsökande i kommunen 

- ID-kontroller vid gränsen mot Danmark 

- Beredskap för ett ökat behov av boenden till ansamkommande barn och unga 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-04-21  21 (22) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 75 Redovisning från kontaktpolitiker 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitikernas redovisning från sina verksamheter inom socialtjänsten.  

Lars-Håkan Persson (M), Maria Truedsson (MP) och Lars Andersson (SD) har haft 

ett möte på Teamet med enhetschef. Bland annat diskuterades arbetssituationen och 

sjukskrivningar. 

Linda Andersson (S) och Anders Magnhagen (S) redovisar från Eleine-konferens och 

dess syfte: 1:a dagen om projekt i Lerum. SFI varje dag på förmiddagen och yrkesinriktat 

resen av dagen (Lerumsprojektet). Dag 2 om EU-projekt med medel att söka. 

Ellinor Dahlgren (S) har besökt OF och fick en beskrivning av verksamheten och 

information om kommande projekt. Besök på något av boendena planeras. 

_____ 
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Dnr SN 2016/283 

§ 76 Information om rapport från HVB 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning om anmälan om brister i HVB-verksamhet. Till socialtjänsten meddelade 

synpunkter om verksamheten har rapporterats till IVO. 

_____ 

 


