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§ 203 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro. Samtliga ledamöter 
är närvarande. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 204 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslistan till mötet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 205 Val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden utser Lars-Håkan Persson (M) att justera protokollet. Tid och plats för 
justeringen bestäms till den 2 januari 2017 klockan 11:00 i Kommunhuset. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Yrkanden 
Harriet Paulsson (C) föreslår Lars-Håkan Persson (M) som justerare. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/10 

§ 206 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut där socialnämnden delgerat beslutsrätt. Förteckning av beslut 
föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/9 

§ 207 Anmälningar 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
  

Anmälda ärenden 

A. Region Skåne/Höörs kommun 

Lokal överenskommelse (LÖK) mellan Regionen och Höörs kommun om barn och unga 
med psykisk funktionsnedsätt eller risk att utveckla psykisk ohälsa. 

 
B. 10-gruppen 

Prisjustering gällande avtal för hjälpmedelsförsörjning. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/950 

§ 208 Delegerad beslutsrätt 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av beslut att delegera beslutsrätt i individärenden till socialsekreterare Faris 
Mulaahmetivic. 

Beslutsunderlag 
Beslut - Delegation att fatta beslut för socialnämnden i individärenden. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/103 

§ 209 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning och prognos av socialnämndens resultat till och med november 2016. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/9 

§ 210 Anmälningar (sekretess) 

Beslut 
socialnämnden lägger anmälningar (sekretess) till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 

Anmälda ärenden 

A. Förvaltningsrätten i Malmö 

Beslut i av sökande överklagat ärende om bistånd avseende korttidsplats. Överklagandet 
bifalls. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/827 

§ 211 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 
Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från socialnämndens arbetsutskotts möte 7 december 2016. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/827 

§ 212 Sekretess 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/827 

§ 213 Sekretess 
 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/131 

§ 214 Medarbetardriven innovation 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingar. 

Ärendebeskrivning 
Information och redovisning av projektet medarbetardriven innovation december 2016 
från hemtjänsten och Teamet. 

Beslutsunderlag 
Återkoppling medarbetare 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/828 

§ 215 Motion från Moderaterna om 
investeringar i lokaler  

Beslut 
Socialnämnden tillstyrker motionen, samt ger socialchefen i uppdrag att sammanfatta 
diskussionen i nämnden som yttrande till kommunstyrelen. 

Ärendebeskrivning 
Motion från Moderateran avseende externa investeringar på lokaler föreligger för 
socialnämndens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Motion - Externa investeringar på lokaler 
Bilaga till motion 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 319 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2015/272 

§ 216 Intern kontrollplan för år 2016 - 
uppföljning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten avseende intern kontroll för år 2016. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2015-12-15 om en intern kontrollplan där fyra olika processer 
skulle kontrolleras under år 2016. Social sektors stab har genomfört intern kontroll och 
därefter bedömt hur processen fungerar. 

Beslutsunderlag 
Rapport - intern kontroll 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/914 

§ 217 Socialnämndens interna kontroll 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att punkterna A, D, F och H i förslaget fasställs för fördjupad 
kontroll. 

Ärendebeskrivning 
En intern kontrollplan för år 2017 ska utformas. En arbetsgrupp bestående av IT-
strateg/samordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig socionom, 
utredare och kvalitetscontroller har tagit fram förslag på olika områden som är möjliga att 
kontrollera. 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att punkt F, utöver arbetsutskottet förslag A, D och H, ingår och att 
dessa fasställs för fördjupad kontroll. 

Linda Andersson (S) bifaller ordförandens förslag. 

Beslutsordning 
Ordförandens förslag läggs fram för beslut och ordföranden finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Intern kontroll 2017 daterad 2016-11-28 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/214 

§ 218 Ansökan om bidrag till Bris region Syd 

Beslut 
Socialnämnden i Höör beslutar att avslå Bris region syds ansökan om 10 kr per 
barn/ungdom samt att bevilja verksamhetsbidrag med 8 kr per barn/ungdom till ett 
totalbelopp av 29 224 kr. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen BRIS, Barnens Rätt I Samhället, region Syd, ansöker om verksamhetsbidrag 
för år 2017 om 10 kr per barn/ungdom, totalt 36 530 kr. 

BRIS är en fristående organisation, som bedriver sin verksamhet med hjälp av bidrag och 
medlemsavgifter. Grunden för BRIS är FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
BRIS erbjuder barn under 18 år en anonym kontakt med en vuxen i stödtelefon, på BRIS-
mejlen eller BRIS-chatten. Genom BRIS-forum kan barn och unga diskutera med 
varandra. Hösten 2013 professionaliserades BRIS stödverksamhet, vilket innebär att den 
numera bemannas av 17 heltidsanställda kuratorer.  
BRIS erbjuder också stöd till föräldrar och andra vuxna genom BRIS Vuxentelefon - Om 
barn och webbplatsen bris.se.  
 
BRIS beviljades verksamhetsbidrag med 7 kr per barn/ungdom till ett totalbelopp av 25 
060 kr för verksamhetsåret 2016. 

Eftersom socialnämnden tidigare uttryckt att bidraget successivt ska utvecklas föreslår 
arbetsutskottet bidraget till 8 kr per barn/ungdom. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från BRIS. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/922 

§ 219 Byggnation för särskilt boende 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden besluta att utse Socialnämndens presidium att 
ingå i styrgruppen och socialchefen att ingå i projektgruppen enligt samarbetsavtalet med 
Riksbyggen, samt att anta funktionsprogrammet, version 1, med tillägget att 
socialnämnden anser att fler särskilda boenden har högsta prioritet när nya boenden 
planeras. 

Ärendebeskrivning 
Behovet av särskilt boende i Höörs kommun är stort och förväntas öka dels på grund av 
att antalet äldre ökar och möjligheten att vårdas och få behandling i allt större utstäckning 
kan ske i hemmet. Kommunen har tecknat samarbetsavtal med riksbyggen utifrån 
projektets organisation och arbetssätt. Ett funktionsprogram ska av social sektor arbetas 
fram gällande funktioner, antal och standard mm. 

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att till arbetsutskottets förslag lägga att socialnämnden anser att fler 
särskilda boenden har högsta prioritet när nya boenden planeras. 

Beslutsordning 
Förslaget läggs fram för beslut och ordföranden finnar det får nämnden gillande. 

Beslutsunderlag 
Samarbetsavtal Riksbyggen 
Projektplan 
Organisation Höör 
Mötesanteckningar 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/923 

§ 220 Socialnämndens investeringsbudget 
2018 och VEP 2019-2022 

Beslut 
Socialnämnden antar förslaget på investeringsbudget 2018 och VEP 2019-2022 som sitt 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Förslag på investeringsbudget föreligger. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/920 

§ 221 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas 
ansvarsområden inom kommunal hälso- 
och sjukvård 

Beslut 
Socialnämnden utser Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Atterlid Olsson för att 
fullgöra de uppgifter som avses i 24 §, Hälso- och sjukvårdslagen samt 6 §, förordningen 
om åligganden för personal inom den kommunala Hälso- och sjukvården, från och 
med 2017-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 1997:10, ska det finnas en sjuksköterska 
som har det medicinska ansvaret i den kommunala Hälso- och sjukvården. De uppgifter 
som åligger en sådan sjuksköterska anges i 24 §, Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
samt 6§, förordning (1994:1290) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården, 
åliggandeförordningen. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvarsområden 
innefattar en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet, tillsyn av att 
läkares ordination följs. Att det finns upprättade rutiner för läkarkontakt, 
läkemedelshantering, dokumentation, delegering av arbetsuppgifter samt anmälan om 
skador. 

Nämnden har som vårdgivare i enlighet med 3 kap. 5 §, patientsäkerhetslagen (2010:659) 
en anmälningsskyldighet gentemot Inspektionen för vård och omsorg att upprätta 
anmälan enligt Lex Maria i händelse av att patienten drabbas av eller utsätts för risk att 
drabbas av en allvarlig vårdskada. 

Beslutsmotivering 
Höörs kommun, Socialnämnden har genom avtal köpt uppdraget som medicinskt ansvarig 
sjuksköterska från Hörby kommun, Linda Foerster, sedan 2013-04-01. 

Avtalet med Hörby kommun avslutas vid årsskiftet i samband med att Linda Foerster går i 
pension. 

Annika Atterlid Olsson har bredvidgång from 2016-12-01 – 2016-12-31 på halvtid. Annika 
Atterlid Olsson tillträder uppdraget som medicinskt ansvarig på halvtid from 2017-01-01. 
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvarsområden omfattar hälso- och sjukvård 
i ordinärt och särskilt boende i verksamheter som Socialnämnden ansvarar för enligt 
socialtjänstlagen 2001:453 samt lag 21993:387 om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/371 

§ 222 Plan för delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade på sitt junisammanträde att överlämna ett förslag på Plan för 
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning till kommunstyrelsen 
med rekommendation att remittera den till berörda nämnder. Kommunstyrelsen har nu 
inhämtat synpunkter och lämnat planen åter för socialnämndens handläggning. För 
nämndens information presenteras här kommunstyrelsens beslut och lämnade svar samt 
synpunkter från barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska 
nämnden och Höörs Fastighets AB.  

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/9 

§ 223 Information om avgifter för 2017 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om avgifter som ges till dem som har ordinärt och särskilt boende. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 224 Socialchefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Socialchefen ger uppdaterad information från socialnämndens verksamheter den gångna 
månaden. 

 
Informationspunkter: 

- Omsorgshuset och avvikelser som rapporterats. 

- Återkommande punkter framledes, tex HSL-avtal och byggande av särskilt boenden. 

- HSL avtalet: Ett första möte med delregiongruppen. Beräkning av antal som är aktuella. 

- Urvalet av måltidsdrycker till särskilda boenden ändras från årsskiftet. 

- HVB-hem: Nationell diskussion om MAS ska bedriva sådan tillsyn. 

- Samråd med skolan avseende EU-migranter. 

- Skyddsombud har stängt en arbetsplats för serviceinsatser i ordinärt boende. 

- Gemensamt möte med BUNau, KFN presidium och SNau. 

- Tre revisioner genomförda: intern av kvalitetssystemet, HVB-placeringar, årliga av 
kommunens revisorer. 

- Avbrott i IT-nätverket under helger har påverkat verksamheten. 

- Extratjänster för personer som har behov att komma ut i arbetslivet. 

- Synpunkter lämnade att hyra för boende i korttidsboende inte behöver betalas. 

- Personalfråga. 

- EU-ansökan med Skåne Nordost med utbildning inom ungdomsboenden beviljad. 

- Tjänst för nattsköterska har inte kunnat tillsättas. 

- Ny organisationsplan utarbetas och kommer att presenteras för nämnden i februari. 

- Oklarheterna om beställningar av boenden och hur det ska samordnas är utredda. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/923 

§ 225 Investeringsbudget 2018 - frågor från 
budgetberedningen 

Beslut 
Den aktuella tiden noteras och svar förbereds inför mötet. 

Ärendebeskrivning 
Efter budgetberedningens storgrupp i förra veckan uppstod en del frågor som 
budgetberedingen vill ställa till respektive nämnd. Frågorna finns i bifogat dokument. Den 
17 januari inbjuds nämnderna att svara på frågorna enlig tidsschema nedan. Det är viktigt 
att nämnderna är förberedda för att tidplanen ska hålla. 

Kl 8.00 Teknisk nämnd 

Kl 9.00 Teknisk nämnd tillsammans med Barn- och utbildningsnämnd 

Kl 10.00 Barn- och utbildningsnämnd 

Kl 11.00 Socialnämnden 

Kl 11.30 Kultur- och fritidsnämnden 

Kl 13.15 – 15.00 Budgetberedningens efterarbete 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningens frågor till nämnderna. 
_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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