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Dnr SN 2016/932 

§ 1 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Mötet föregås av besök av från Kamratföreningen Länken med anledning av det ärende 
om lokaler på Kungshällan som de disponerar. De redogör för föreningen, dess 
medlemmar och behov lokaler för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Presentationen följs av upprop av nämndens ledamöter och ersättare samt notering av 
närvaro. Ledamöterna Lars-Håkan Persson (M) och Jessica Ashworth (M) är inte 
närvarande. Margareta Johansoon (KD) respektive Annelie Salonen (S) tjänstgör i deras 
ställe. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/932 

§ 2 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/932 

§ 3 Val av justerare 

Beslut 
Harriet Paulsson (C) utses att justera protokollet från mötet. Justeringen görs i 
Kommunhuset den 26 januari 2017 klockan 9:00. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Harriet Paulsson (C) är i tur att justera. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/974 

§ 4 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut fattade med av nämnden delagerad beslutsrätt. Förteckning av 
besluten föreligger. 

Beslutsunderlag 
Förteckning av beslut i med delgerad beslutsrätt 
Månadsredovisning från IFO 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/960 

§ 5 Anmälningar 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
 

Anmälda ärenden 

A. Finsam Mittskåne 

Verksamhetsplan för Finsam Mittskåne 2017. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/103 

§ 6 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om ekonomi och verksamhet. En redovisning av socialnämndens externa 
placeringar föreligger. Socialchefen tar även upp några delar som påverkar ekonomi och 
verksamhet. 

- Prov med GPS-lokalisering avbryts och utrustningen är återlämnad. 

- Innovations-lab för utveckling av anställdas idéer i samarbete med kommunstyrelsen. 

- Ny lag om kostnadsfri hälso- och sjukvård för personer över 85 år. 

- Ny leverantör vald för stängd arbetsplats inom hemtjänsten. 

- Förfrågan från vårdföretag om kommunens intresse 

- Delutbetalning från Migrationsverket. 

- Ny ”ISO-standard” som påverkar socialnämndens kvalitetsarbete. 

- Stimulansmedel för ökad bemanning finns att söka för 2017. 

- Bokslutsarbetet håller på att slutföras och tidplan för månadsuppföljning är fastställd. 

Beslutsunderlag 
Externa placeringar 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/932 

§ 7 Redovisning från kontaktpolitiker 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av besök och planerade besök från kontaktpolitiker till socialnämndens 
verksamheter. Inget nytt finns att redovisa vid detta möte. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/960 

§ 8 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 
Socialnämnden lägger arbetsutskottets protokoll till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll från möten den 22 december 2016 och 4 och 11 
januari 2017. 

Beslutsunderlag 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2016-12-22 
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2017-01-04 
protokoll socialnämndens arbettsskott 2017-01-11 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/931 

§ 9 Sekretess 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/931 

§ 10 Sekretess 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/931 

§ 11 Sekretess 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/931 

§ 12 Sekretess 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/931 

§ 13 Sekretess 
 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/931 

§ 14 Sekretess 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/931 

§ 15 Tillsynsplan för serveringstillstånd 
2017/2018  

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
För kännedom 

Skrivelse till Länsstyrelsen avseende tillsynsplan för serveringstillstånd 2017/2018  

Tillsynsplanen skickas till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan för serveringstillstånd 2017 och 2018 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/931 

§ 16 Skrivelse till polisen avseende samarbetet 
Barnahus i Lund 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
För kännedom 

Skrivelse till polisen, samt svar på den skrivelsen, avseende situationen på Barnahus i 
Lund med anledning av polisens omorganisation. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2016-10-24 till Polisen 
Svarsskrivelse från Polisen 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/933 

§ 17 Intern revision av OF - daglig verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Intern revisionen av OF - daglig verksamhet genomfördes 2016-12-05 av socialt ansvarig 
socionom, SAS, Ewa Näslund och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Linda 
Foerster. 
  
 Den interna revisionen av social sektors verksamheter utgår ifrån kraven i ISO 
9001:2008. 

Beslutsunderlag 
Separat rapport 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/956 

§ 18 Prisjustering enligt avtal gällande 
servicetjänster 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastslå ersättningen per utförd timme till 313,35 kr för år 2017. 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Prisjustering 2017 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-01-19  21 (26) 
    
SOCIALNÄMNDEN    
    
 

Dnr SN 2016/371 

§ 19 Plan för delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta Plan för delaktighet för alla som förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

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. Kommunstyrelen har nu 
inhämtat synpunkter och lämnat planen åter för socialnämndens handläggning. Ett 
reviderat förslag med synpunkter från barn- och utbildningsnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och Höörs Fastighets AB föreligger.  

Beslutsunderlag 
”Delaktighet för alla” plan för delaktighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning i Höörs kommun. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/932 

§ 20 Ersättning för ensamkommande barn 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om ändringar i ersättning till kommunen för ensamkommande barn. 
Socialchefen redogör för förändringar och av det kan innebära. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2017/1 

§ 21 Lokaler på Kungshällan - ändrad 
användning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att säga upp överenskommelsen med Kamratföreningen Länken 
om att disponera lokalen på Kungshällan samt att lokalen kan disponeras fram till dess att 
socialnämnden kan anvisa en ersättningslokal. 

Ärendebeskrivning 
Kamratföreningen Länken har sedan 2009 disponerat en lokal på Kungshällan. 
Föreningen har åsidosatt sina skyldigheter som hyresgäst och därvid åsamkat social 
sektor ekonomisk skada. Social sektor har nu behov av att använda lokalen för egen 
verksamhet. 

Kamratföreningen Länken har sedan 2009 genom avtal med socialnämnden använt en 
lokal på Kungshällan, Lugnet Mindre 5, Lilla Torg 1, 24330 Höör. Avtalet innebär att social 
sektor står för kostnaden för lokalen, som fritt nyttjas av kamratföreningen Länken. 

Vid tillsyn enligt 2:a kapitlet 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2016-11-29 
upptäcktes allvarliga avvikelser på tre punkter. Kamratföreningen har gjort ett flertal 
elinstallationer som ej är uppförda av behörig elektriker eller med godkännande av 
fastighetsägaren, men också brustit i sitt ansvar som hyresgäst i flera andra avseenden. 

Vid kontroll av lokalen visar det sig också att Kamratföreningen Länken tagit ner en vägg. 

Social sektor har nu behov av att använda lokalen för egen verksamhet. För att detta ska 
vara möjligt krävs att lokalen återställs till ursprungligt skick, vilket kommer att innebära 
en kostnad för social sektor. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD) yrkar att ärendet återremitteras till sociala sektorn för att ta fram en 
annan lokal till Länken innan nämnden tar beslut. 

Helena Ohlson (SD) bifaller Stefan Liljenberg (SD) yrkande. 

Ellinor Dahlgren (S) yrkar att socialnämnden säger upp överenskommelsen med 
Kamratföreningen Länken om att disponera lokalen på Kungshällan samt att lokalen kan 
disponeras fram till dess att socialnämnden kan anvisa en ersättningslokal. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer först proposition på om ärenden ska avgöras i dag eller återremitteras 
enligt Stefan Liljenberg förslag. Han finner då att ärendet ska avgöras i dag. 

Votering begärs. 

Omröstning genomförs med upprop efter nämndens godkännande av beslutsordningen 
med JA-röst för att ärendet ska avgöras i dag och NEJ-röst för Stefan Liljenberg (SD) 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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yrkande om återremiss. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 2 NEJ-röster. Det 
innebär att ärendet ska avgöras i dag. 

Ordföranden lägger därefter fram Ellinor Dalgrens (S) förslag för beslut och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 

Omröstning 
Omröstning genom upprop där JA-röst för att ärendet ska avgöras i dag ställs mor NEJ-
röst för Stefan Liljenbergs (SD) yrkande om återremiss. omröstningen utfaller med 7 JA-
röster och 2 NEJ-röster. 

  

Anders Magnhagen (S) - JA 

Maria Truedsson (MP) - JA 

Linda Andersson (S) - JA 

Ellinor Dalgren (S) - JA 

Harriet Paulsson (C) - JA 

Stefan Liljenberg (SD) - NEJ 

Helena Ohlson (SD) - NEJ 

Anneli Salonen (S) - JA 

Margareta Johansson (KD) - JA 

Beslutsunderlag 
Brandskyddsprotokoll daterat 2016-11-29 
Skrivelse från Kamratföreningen Länken 16 januari 2017 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/932 

§ 22 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information från socialchefen om socialnämndens verksamheter och händelser som berör 
nämnden. 

  

- Påminnelse till nämnden om att göra anmälan till förtroendevaldas dag om mål, resultat, 
verksamhet och framtid den 16 februari 2017. 

- Socialnämndens platser på EKB Frostavallen 

- Ny hemsida för Höörs kommun kommer att lanseras. 

- Förfrågan från socialnämnden om möjliga boenden på Frostavallen. 

- Fråga om Region Skånes förlängning av ”sprutbytarprogrammet”. 

- Föreläsning om integration och demokrati av Mustafa Panshiri (Kreativ integration). 

- Kraftsamling för att samordna den social barn- och ungdomsvården med SKL och den 
nationella samordnaren. 

- Personalfrågor och bemanning 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 23 Fråga om alternativ måltidsdryck 

Beslut 
Social nämnden beslutar att bjuda in kommunens måltidschef till kommande 
sammanträde för att ge bakgrunden till beslutet att ändra de alternativa måltidsdrycker 
som erbjuds. 

Ärendebeskrivning 
Stefan Liljenberg (SD) väcker fråga och förslag att socialnämnden tar ställning till 
lämpligheten att ändra urvalet av alternativa måltidsdrycker på socialnämndens boenden. 

Yrkanden 
Ordförande föreslår att socialnämnden bjuder in kommunens måltidschef till kommande 
sammanträde för att ge bakgrunden till beslutet att ändra de alternativa måltidsdrycker 
som erbjuds. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 


	§ 1 Upprop
	Ärendebeskrivning

	§ 2 Godkännande av föredragningslistan
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 3 Val av justerare
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 4 Beslut i delegerade ärenden
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 5 Anmälningar
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 6 Ekonomi och verksamhet
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 7 Redovisning från kontaktpolitiker
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 8 Arbetsutskottets protokoll
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 9 Sekretess
	§ 10 Sekretess
	§ 11 Sekretess
	§ 12 Sekretess
	§ 13 Sekretess
	§ 14 Sekretess
	§ 15 Tillsynsplan för serveringstillstånd 2017/2018 
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 16 Skrivelse till polisen avseende samarbetet Barnahus i Lund
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 17 Intern revision av OF - daglig verksamhet
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 18 Prisjustering enligt avtal gällande servicetjänster 2017
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 19 Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag

	§ 20 Ersättning för ensamkommande barn
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 21 Lokaler på Kungshällan - ändrad användning
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsordning
	Omröstning

	Beslutsunderlag

	§ 22 Socialchefen informerar
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 23 Fråga om alternativ måltidsdryck
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden



