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§ 183 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop och notering av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare. Lars-Håkan 
Persson (M) och Linda Andersson (S) är inte närvarande och Margareta Johansson (KD) 
respektive Anneli Salonen (S) tjänstgör i deras ställe. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 184 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännende av föredragningslista till mötet. Ett ärende avseende val till 
arbetsutskottet läggs till listan enligt ordförandens förslag 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 185 Val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden utser Ellinor Dahlgren att justera protokollet. Justeringen förläggs till 
kommunhuset den 28 november 2016 klockan 15:00. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till protokollet från mötet. 

Ellinor Dahlgren (S) är i tur att justera. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-11-24  6 (23) 
    
SOCIALNÄMNDEN    
    
 

Dnr SN 2016/10 

§ 186 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Redovisningen av delegerade beslut läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut fattade med av socialnämnden delegerad beslutsrätt. Förteckning 
och sammanställning föreligger för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förteckning av beslut med delegerad beslutsrätt. 
Månadsredovisning 1611 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/103 

§ 187 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten och lägger den till handingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om socialnämndens ekonomi och prognos för innevarande budgetperiod till 
och med oktober. Rapport föreligger. 

Beslutsunderlag 
Oktober prognos 2016-11-17 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/726 

§ 188 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 
Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokoll från socialnämndens arbetsutskotts möte den 9 november 2016. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/768 

§ 189 Rapportering till IVO kvartal 3 2016 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rapportering enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen (SoL) och 28 § f-h Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS 

  

Följande har rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg 

SoL Äldreomsorg – 2 beslut har ej verkställts inom 3 månader pga att medborgaren tackat 
nej till erbjudandet 

SoL OF – alla beslut är verkställda 

SoL IFO – alla beslut är verkställda 

LSS OF – 2 beslut som ej verkställts, men kommer att verkställas under oktober. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/834 

§ 190 Analys av Socialstyrelsens brukarenkät 
2016 – hemtjänst och särskilt boende 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen brukarenkät 2016 för Höörs kommun är genomförd under våren. Rapport 
med analys för hemtjänsten och särskilda boende föreligger tillsammans med en 
sammanfattande muntlig redovisning. 

Beslutsunderlag 
Rapport 2016-11-02 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/784 

§ 191 Riktlinjer vid erbjudande av beviljad 
plats i särskilt boende 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta ”Riktlinjer vid erbjudande av beviljad plats i särskilt 
boende”. 

Ärendebeskrivning 
Fyra gånger årligen ska icke verkställda beslut rapporteras till Inspektionen för Vård och 
Omsorg, IVO. Vid varje tillfälle rapporteras ett antal ej verkställda beslut om plats i särskilt 
boende från Höörs kommun. Alla dessa avser medborgare, som tackat nej till erbjuden 
plats. Att inte ärendena avslutas i samband med att erbjuden plats avböjs, och att 
medborgaren därmed står kvar i kö, innebär mycket tidsödande administration. 

Som underlag för detta förslag till riktlinjer har en omvärldsanalys gjorts. 

Beslutsunderlag 
Se bifogat förslag till riktlinjer. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 192 Socialnämnden investeringsbudget 
2018 

Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt ordförandens förslag att det presenterade 
budgetunderlaget distribueras till nämndens ledamöter och ersättare. Med underlaget kan 
var och i samråd med partigrupper ta ställning till listan och hur investeringsbehoven ska 
prioriteras. Synpunkter lämnas till ordföranden eller övriga i arbetsutskottet. 
Investeringsbudget och förslag till kommunfullmäktige fasställs sedan vid arbetsutskottets 
möte den 7 december 2016. 

Ärendebeskrivning 
En förteckning av kommande investeringsbehov och belopp redovisas. 

Yrkanden 
Ordförande föreslår att det presenterade underlaget distribueras till nämndens ledamöter 
och ersättare. Med underlaget kan var och i samråd med partigrupper ta ställning till listan 
och hur investeringsbehoven ska prioriteras. Sypunkter lämnas till ordföranden eller 
övriga i arbetsutskottet. Investeringsbudget och förslag till kommunfullmäktige fasställs 
sedan vid arbetsutskottets möte den 7 december 2016. 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning prel investeringsbudget 2018 VEP 2019-2022 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/826 

§ 193 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget att inte ta hänsyn till medlemsavgifter i religiösa 
samfund vid beräkning av avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt och 
särskilt boende och att detta lämnas som förslag till kommunfullmäktige att fastställa. 

Ärendebeskrivning 
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften. 

Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid skatteberäkning 
används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift. 
Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas avseende insatser i 
ordinärt och särskilt boende. 

Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få uppgifter 
om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress. 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår, efter konsultation med kommunens jurist, att nämnden antar 
förslaget att inte ta hänsyn till medlemsavgifter i religiösa samfund vid bräkning av avgifter 
för insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende och att detta lämnas 
som förslag till kommunfullmäktige att fastställa. 

Beslutsordning 
Ordförandens förslag läggs fram för beslut. Ordföranden konstaterar att nämnden 
beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/824 

§ 194 Personligt ombud 2016 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten och uppdrar till verksamhetschef Annika Mellberg 
att bjuda in Personligt Ombud till ett av nämndens möten under 2017 för att beskriva 
uppdraget och vad det innebär 

Ärendebeskrivning 
Rapport 2016 om utförda tjänster föreligger från Personligt ombud Jessica Danielsson. 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att nämnden godkänner rapporten och uppdrar till verksamhetschef 
Annika Mellberg att bjuda in Personligt Ombud till ett av nämndens möten under 2017 för 
att beskriva uppdraget och vad det innebär. 

Beslutsordning 
Ordföranden lägger fram sitt förslag för beslut. Socialnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Rapport 26/10 PO 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/825 

§ 195 Arbetskonsulent i Höör 2016 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Rapport föreligger från Arbetskonsulenten om inledningsprocessen av ett 
utvecklingsarbete om sysselsättning för medborgare med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 
Rapport från arbetskonsulenten 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/726 

§ 196 Ny tjänst IFO vuxengruppen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om ny tjänst vid Individ- och familjeomsorgen vuxengruppen för 
socialnämndens kännedom. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att lägga informationen till handlingarna. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 197 Digitalisering av tidsredovisningar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tidredovisningen till Försäkringskassan digitaliseras genom 
att Phoniros digitala lösning köps in. 

Ärendebeskrivning 
  

Bakgrund 

Höörs kommun verkställer i dagsläget 9 beslut om personlig assistans där 
Försäkringskassan fattat beslut enligt SFB. För dessa ärenden betalar Försäkringskassan 
288 kronor per utförd assistanstimme enligt 2016 års timbelopp. Varje personlig assistent 
som arbetar hos en medborgare med beslut från FK måste för hand fylla i en 
tidredovisning för utförda timmar. Denna ska i slutet av månaden skrivas under av 
medarbetaren och sändas till administratör på OF. Tidredovisningarna summeras på 
Försäkringskassans blankett ”Räkning” som skickas hem till medborgaren eller legal 
företrädare för underskrift och återsändande till administratör. Räkningen skickas sedan 
tillsammans med tidredovisningarna in till Försäkringskassan och utgör underlaget för den 
utbetalning Försäkringskassan gör till Höörs kommun baserad på antal utförda 
assistanstimmar. 

 

Nuläge 

I dagsläget hanteras redovisningen till Försäkringskassan manuellt. Detta medför att det 
förekommer slarvfel som gör att timmar faller bort i redovisningen. För att säkerställa att 
samtliga utförda timmar finns med i tidredovisningarna måste administratör på OF 
kontrollera tidredovisningarna mot schema samt kontrollräkna dem vilket är en 
tidskrävande process. 

I Höörs kommun finns det medborgare som har beslut på upp till 1025 timmar personlig 
assistans per månad och medborgare. I dessa stora ärenden är det inte ovanligt med 
cirka 15 tidredovisningar då grundbemanningen består av flera assistenter och därtill 
kommer verksamhetens vikarier. Då varje timme som saknas på tidredovisningarna gör 
att Höörs kommun missar 288 kronor i intäkter kan detta handla om stora summor på ett 
år om timmar missas i den manuella hanteringen. 

 

Förslag 

Enhetschef på OF har varit i kontakt med företaget Phoniro som tillhandahåller en digital 
lösning för hantering av tidredovisningen till Försäkringskassan. Systemet förutsätter att 
en smart telefon finns i varje assistansgrupp. Varje personlig assistent loggar in via en 
app vid arbetspassets start och slut för att registrera arbetad tid genom att använda sin 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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personliga inloggning. I slutet av månaden signeras samtliga arbetspass elektroniskt och 
skickas digitalt. Administratör i systemet kan via sin inloggning se när assistansgruppens 
samtliga listor kommit in och automatiskt skapa den räkning som ska skickas till 
medborgaren för underskrift. 

Systemet kommer ge en möjlighet att ta fram statistik över utförda timmar direkt ur 
systemet. 

Phoniros digitaliseringslösning kostar 5000 kronor i uppstartsavgift per 
assistansberättigad medborgare och därtill kommer en månadskostnad på 100 kronor per 
assistansgrupp. Smarta telefoner finns i arbetsgrupperna så kostnad för detta kommer 
inte att tillkomma. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 198 Redovisning från kontaktpolitiker 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning och information från de som vill rapportera från sina verksamheter. 

 

Annika Johansson (V) har besökt Individ- och familjeomsorgen vuxengruppen. Fyra 
personer från IFO deltog med beskrivning av sina respektive delar av verksamheten. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/726 

§ 199 Kontaktpolitiker - kontaktverksamheter 

Beslut 
Sociala sektorn ges i uppdrag att revidera listan med kontaktpolitiker, efter de önskemål 
som lämnats, och att nämndens ledamöter och ersättare därefter delges listan som 
antagen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning och uppdatering av lista med utsedda kontaktpolitiker till socialnämndens 
verksamheter. Ledamöter och ersättare lämnar sina synpunkter och önskemål om de 
verksamheter de är utsedda att ha kontakt med. 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att sociala sektorn ges i uppdrag att revidera listan med 
kontaktpolitiker, efter de önskemål som lämnats, och att nämndens ledamöter och 
ersättare därefter delges listan som antagen. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/823 

§ 200 Socialnämndens sammanträdestider 
2017 

Beslut 
Socialnämnden fastställer sammanträdesschema enligt sociala sektorns förslag med 
nämndens sammanträde i februari flyttad till den 23:e och nämndens sammanträde i 
december flyttat till den 19:e. 

Ärendebeskrivning 
Förslag på schema föreligger. 

Yrkanden 
Ellinor Dalgren (S) föreslår att sammanträdet den 16 februari flyttas till den 23 februari 
eftersom det är planerat en ”målarbetsdag” för förtroendevalda den 16:e. 

Margareta Johansson (KD) föreslår att sammanträdet i december flyttas med anledning 
av närheten till Jul. Flera instämmer och kommer gemensamt fram till att föreslå den 19 
december. 

Beslutsordning 
Nämnden godkänner beslutsordningen där ordföranden lägger fram båda förslagen 
gemensamt. Förlagen läggs fram för beslut och ordförande finner att nämnden beslutar 
enligt förslagen. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesschema 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 201 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialchefen informerar om aktuella frågor och ärenden inom socialnämndens 
verksamhet. 

 

Informationspunkter: 

- Revisioner, tre olika. Dels intern kontroll, vanliga intervjun samt om ensamkommande 
barn och placeringar. 

- Bostäder - Avtal med Riksbyggen för att utveckla boenden. Styrgrupp, projektgrupp och 
arbetsgrupp utsedda för bl a framtagande av funktionsprogram. Studiebesök planeras. 

- Organisation och rekrytering. 

- HSL avtalet. 

- Innovationsarbetet - Genomförandegrupp har träffats och aktivitetsgrupper och 
uppstartsarbete är igång. 

- Ordföranden och biträdande socialchef har haft träff med SPF, och av regeringen utsedd 
särskild utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, där bl a bostadsfrågan 
togs upp. 

  

  

  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 202 Val till socialnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Socialnämnden utser Jessica Ashworth (M) till ledamot i socialnämndens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att Jessica Ashworth (M) har entledigats från sitt uppdrag som 1:e vice 
ordförande i socialnämnden tas frågan upp om ledamot i socialnämndens arbetsutskott. 
Ordföranaden föreslår att Nämnden utser Jessica som ledamot i arbetsutskottet att 
efterträda Lars-Håkan Persson (M) som utsetts av kommunfullmäktige till 1:e vice 
ordförande i socialnämnden efter Jessica Ashworth. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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