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§ 77 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop och notering av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare enligt lista. Lars -

Håkan Persson (M) är frånvarande och Katarina Dyrssen (M) tjänstgör i hans stä lle. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-05-26  5 (28) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 78 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Föredragningslista för mötet godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet.  

_____ 
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§ 79 Val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden utser Ellinor Dahlgren (S) att justera protokollet. Justering i Kommunhuset 

den 1 juni 2016 klockan 15:00. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till protokollet från mötet. 

Lars-Håkan Persson (M) är inte närvarande och Ellinor Dahlgren (S) står då i tur att 

justera. 

_____ 
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Dnr SN 2016/10 

§ 80 Beslut i delegerade ärenden 

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

Ärendebeskrivning 
Förteckning av beslut i delegerade ärenden och personalärenden föreligger.  

_____ 
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Dnr SN 2016/9 

§ 81 Anmälningar 

Beslut 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
A. SN 2016/301 

Häggenäs sjukhem 

Verksamhetsbeskrivning 2015. 

  

B. Malmö högskola, FINSAM 

Utvärdering av Oden: Delrapport 2 

_____ 
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Dnr SN 2016/103 

§ 82 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Redovisning av socialnämndens ekonomi innevarande budgetperiod till och med april. 

Föreliggande prognos kommenteras av Monica Dahl och Ann-Sofie Martinsson. 

Kommentaren omfattar även en investeringsredovisning.  

_____ 
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Dnr SN 2016/299 

§ 83 Redovisning från kontaktpolitiker 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Stefan Liljenberg (SD) och Anneli Salonen (S) redovisar om besök på Hemtjänsten.  

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-05-26  11 (28) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 84 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Information om aktuella frågor inom socialnämndens verksamhetsområde.  

Punkter som behandlas: 

- Maxtaxa - förändringsförslag med anledning av lagändring 

- Social jour - förslag från Lund om utökning 

- Information till Kommunala Handikapprådet 

- Arbetet med hbtq-plan för Höörs kommun 

- Regler för Färdtjänsten 

- Bemanningen under sommaren 

- Studiebesök från Norska Frongs kommune. 

_____ 
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Dnr SN 2016/298 

§ 85 Delegation att fatta beslut i 

individärenden 

Beslut 
Anmälan av beslutet att meddela beslutsrätt i individärenden läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Enligt socialnämndens delegationsförteckning antagen 2014 har socialnämnden delegerat 

till närmsta chef att på nämndens uppdrag besluta att ge medarbetare delegation att fatta 

beslut på uppdrag av socialnämnden. Verksamhetschefen för individ- och 

familjeomsorgen har fattat beslut om att meddela beslutsrätt i individärenden för 

socialsekreterare Marie Wessman i enlighet med riktlinjerna för ekonomiskt bistånd, från 

och med 160501. 

Beslut att meddela beslutsrätt ska anmälas till socialnämnden på närmast följande 

sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens beslut dnr 2016/298 

_____ 
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Dnr SN 2016/253 

§ 86 Delegering av beslutsrätt till LSS-

handläggare 

Beslut 
Anmälan läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut av enhetschef att delegera beslutsrätt  i individärenden till LSS-

handläggare Susanne Roos. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut dnr 2016/253 

_____ 
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Dnr SN 2016/296 

§ 87 Dagturer/korttidsenheten 

Beslut 
Socialnämnden godkänner den föreslagna integreringen av dagtjänsterna i 

korttidsenheten. 

Resultatet av den ny organisationen återrapporteras till socialnämnden 6 månader efter 

start. 

Ärendebeskrivning 
Idag arbetar tre undersköterskor i hemtjänsten måndag till fredag dagtid med medborgare 

som kommer ifrån sjukhuset. Konsekvenserna är att de medborgarna som behöver stöd 

kvällar och helger ges av ordinarie personal från hemtjänsten. Det som händer är att 

hemtjänsten får föra in nya medborgare med kort varsel i ordinarie arbetsschema kvällar 

och helger vilket innebär att andra medborgare får ständigt ändrade besökstider samt att 

extrapersonal får rekryteras akut för att klara av uppdraget. Kontinuiteten blir lidande med 

detta arbetssätt. 

Korttidsenheten arbetar idag med medborgare, som kommer från sjukhuset och skall 

rehabiliteras. Idag lämnar de över ärendet till dagtjänsterna, som fortsätter med 

rehabiliteringen ytterligare tre veckor vid hemgång. Detta arbetssätt kan fördröja 

rehabilitering eftersom det finns brister i kontinuiteten. 

Bedömningen är att det blir en förbättring i rehabiliteringen då dag- och korttidstjänsterna 

utgår från samma verksamhet. Det blir en ökning av rehabiliteringen på kvällarna och 

helgerna. Medborgaren träffar färre medarbetare under rehabiliteringstiden och därmed 

säkerställer vi att rehabiliteringen och tryggheten efter sjukhusvistelsen. 

Koncentrerade insatser gör att medborgaren kommer att kunna bli mera självständig och 

därmed minskade kommande insatser. På sikt kan det innebära att hemtjänstinsatserna 

kommer att minska. 

Vinsterna blir att hemtjänsten minskar ständiga förändringar i arbetsschemat och att 

medborgarna får sina insatser på sina överenskomna tider.  

Beslutsmotivering 

Det blir en ökad kontinuitet för medborgarna i deras rehabilitering med färre besök av 

medarbetare och därmed säkerställer man kvaliteten i insatserna. 

Det blir en hållbarare rehabilitering i tid samt minskade kostnader i framtiden i 

hemtjänsten då medborgaren blir mera självständig. 

Yrkanden 

Stefan Liljenberg (SD) föreslår att resultatet av förändringen återrapporteras till 

socialnämnden 6 månader efter att den startat. 
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Dnr SN 2016/284 

§ 88 Prioriteringar vid verkställande av olika 

former av korttidsplatser 

Beslut 
Socialnämnden i Höör beslutar att anta föreslagna prioriteringar vid verkstä llande av 

korttidsplatser. 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun förfogar över ett begränsat antal korttidsplatser i egen regi och har under 

en längre tid tvingats köpa externa platser, ibland långt ifrån Höör, för att täcka behovet. 

Rehabilitering och uppföljning försvåras av ett längre geografiskt avstånd mellan teamets 

personal och respektive korttidsplats. Det finns därför ett behov av att prioritera vilka av 

de olika former av korttidsbeslut, som i första hand ska verkställas på kommunens eget 

korttidsboende. 

Yrkanden 

Stefan Liljenberg (SD) bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Särskild skrivelse föreligger. 

_____ 
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Dnr SN 2016/300 

§ 89 Patientsäkerhetsberättelse 2015 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2015. 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelse för 2015 föreligger. 

_____ 
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Dnr SN 2016/303 

§ 90 Uppföljning av Höörs EKB-boende 

Beslut 
Socialnämnden i Höör beslutar att inte vidta några åtgärder med anledning av 

uppföljningen. 

Ärendebeskrivning 
Som ett led i Sociala sektorns kvalitetsarbete har uppföljning av Höörs EKB genomförts. 

Syftet med uppföljningen var att få ett underlag för bedömning av säkerhet och kvalitet i 

verksamheten samt att följa upp att det skrivna avtalet mellan Höörs kommun och Höörs 

EKB följs. 

Beslutsunderlag 
Särskild skrivelse föreligger i ärendet. 

_____ 
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Dnr SN 2016/304 

§ 91 Uppföljning av Höörs boende för 

ensamkommande asylsökande barn och 

barn med uppehållstillstånd, 

ungdomsboendet 

Beslut 
Socialnämnden i Höör beslutar att inte vidta några åtgärder med anledning av 

uppföljningen. 

Ärendebeskrivning 
Som ett led i sociala sektorns kvalitetsarbete har uppföljning av ungdomsboendet 

genomförts. Syftet med uppföljningen var att inspektera och inhämta information om hur 

verksamheten fungerar och för att få ett underlag för bedömning av säkerhet och kvalitet i 

verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Separat skrivelse. 

_____ 
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Dnr SN 2016/216 

§ 92 Remiss: ”Lokala föreskrifter enligt 

miljöbalken för att skydda människors 

hälsa och miljön” 

Beslut 
Socialnämnden meddelar miljö- och byggnadsnämnden att man inte har något att tillägga 

eller synpunkter på förslaget till föreskrifter. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt en reviderad version av ”Lokala föreskrifter 

enligt miljöbalken för att skydda människors hälsa och miljön” för socialnämndens 

synpunkter. 

efter genomgång av de lokala föreskrifterna enligt miljöbalken för att skydda människors 

hälsa och miljö tillsammans med socialchef Monica Dahl finns ingenting att tillägga. Vi har 

inga synpunkter på skrivelsen. 

Beslutsunderlag 
Remissförslag föreskrifter 

_____ 
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Dnr SN 2016/101 

§ 93 Information om budget 2017 

Beslut 
Informationen läggs till handlingar. 

Ärendebeskrivning 
Information om budgetläget inför beslut om driftsbudget.  

_____ 
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Dnr SN 2016/275 

§ 94 Nordisk familjerådslagskonferens 2017 i 

Sverige 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge sociala sektorn i uppdrag att 

anordna den nordiska familjerådslagskonferensen i Malmö hösten 2017.  

Ärendebeskrivning 
Vid den nordiska familjerådslagskonferensen i Norge 2015 fick Sverige i uppdrag att 

anordna konferensen 2017, med Höör som huvudansvarig kommun i samarbete med 

Botkyrka. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag föreligger i särskild skrivelse. 

_____ 
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Dnr SN 2014/269 

§ 95 Hyreskontrakt för lokaler till daglig 

verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att säga upp befintliga hyresavtal på Verkstadsgatan och att 

kommunens lokalförsörjningsgrupp får i uppdrag att under uppsägningsåret finna lösning 

på verksamhetens lokalbehov. 

Ärendebeskrivning 
Uppsägningen avser de två hyresavtal vi har med Industribyn i Höör AB 

Befintliga avtal 

Socialnämnden hyr sedan 2007-08-01 lokalen av BOGOTT förvaltnings AB. De har i sin 

tur sålt fastigheten till Industribyn i Höör AB som också övertog det befintliga hyresavtalet 

med socialnämnden. 

Avtalen sträcker sig tom 2017-07-31 med en uppsägningstid om 12 månader. 

Aktuellt 

De aktuella lokalerna är inte optimala för verksamheten som bedrivs där. Inriktningen på 

sysselsättningen har under året utvecklats utifrån behov och förväntningar hos de 

medborgare som idag beviljas daglig verksamhet enligt LSS. 

Medborgarna är alltmer delaktiga i utformningen av sin sysselsättning och allt fler önskar 

och har behov av sysselsättning utanför dagcenter. 

Antalet medborgare som beviljats daglig verksamhethar ökat från tjugofyra 2014 till trettio 

I dagsläget 

Av de trettio medborgare som är beviljade daglig verksamhet enligt LSS får sjutton sin 

sysselsättning på Verkstadsgatan och sex personer är ute på företag ibland och på 

Verkstadsgatan ibland och 7 personer har hela sin sysselsättning ute på företag.  

Vi har också information om att 3 ”nya” medborgare är på väg in i verksamheten  

Befintliga hyresavtal på Verkstadsgatan sägs upp och kommunens lokalförsörjningsgrupp 

får i uppdrag att under uppsägningsåret finna lösning på verksamhetens lokalbehov.   

Alternativt: 

Befintliga hyresavtal på Verkstadsgatan omförhandlas. 

_____ 
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§ 96 Personalinformation 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Resultatet från en genomförd personalenkät redovisas. 

_____ 
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§ 97 handlingsplan om medarbetardriven 

innovation 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utifrån det som kommit fram i projektet Medarbetardriven innovation utarbetas en 

handlingsplan. En matris av förslag och planering presenteras.  

_____ 
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Dnr SN 2016/222 

§ 98 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 
Socialnämnden lägger arbetsutskottets protokoll till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll 2016-05-11. 

_____ 
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Dnr SN 2016/222 

§ 99 Innehåller personuppgift 
_____ 
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Dnr SN 2016/299 

§ 100 Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälan av ordförandebeslutet till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Ordföranden har beslutat i ärende enligt § 11 Lagen om vård av unga. Ordförandens 

beslut i dessa ärenden ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Ordförandens beslut 160509 

_____ 
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Dnr SN 2016/366 

§ 101 Behov av ökat antal boendeplatser 

inom socialnämndens verksamheter 

Beslut 
Socialnämnden hemställer, 

att Kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att bygga ett nytt särskilt boende enl 

SoL, 

att Kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att uppföra ett annex som boende 

inom LSS, 

att Kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att bygga en gruppbostad inom LSS 

samt 

att Kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att bygga ett trapphusboende inom 

LSS. 

  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har ett flertal boende där plats verkställts externt och utanför kommunen. 

Behovet av boendeplatser bedöms öka markant under kommande år. Sociala sektorn gör 

bedömningen nuvarande och kommande behov kan lösas på bästa sätt genom att fler 

platser tillskapas i kommunen och drivs i egen regi. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Behov av ökat antal boendeplatser inom Socialnämndens 

verksamheter” 

_____ 

 


