
 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-02-23  1 (37) 
    
SOCIALNÄMNDEN    
    
 

  
Utses att justera Helena Ohlson Paragrafer 24 - 46 
  
Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2017-03-02, kl. 11:45 
  
Sekreterare  
 Daniella Swenson 
  
Ordförande  
 Anders Magnhagen 
  
Justerande  
 Helena Ohlson 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-02-23 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-03-03 Datum då anslaget tas ned 2017-03-26 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
  
 

Plats och tid Kommunhuset, Höjden 
 Torsdagen den 23 februari 2017 kl. 13:00–17:15 
  
Beslutande Anders Magnhagen (S), ordförande 

Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordf 
Linda Andersson (S) 
Jessica Ashworth (M), tj §§ 24-37 
Ellinor Dahlgren (S) 
Harriet Paulsson (C) 
Stefan Liljenberg (SD) 
Helena Ohlson (SD) 
Katarina Dyrssen (M), tj §§ 38-46 
Johan Magusson (MP) tj 24-46 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-02-23  2 (37) 
    
SOCIALNÄMNDEN    
    
 

 

Övriga Anneli Salonen (S) 
Yvonne Espinoza (S) 
Katarina Dyrssen (M), §§ 24-37 
Margareta Johansson (KD) 
Lars Andersson (SD) 
Christina Håkansson Jönsson, verksamhetschef, §§ 24-35 
Ewa Näslund, biträdande socialchef 
Eva Kullenberg, måltidschef, § 46 
Anette Mårtensson, chef bemanningsenheten, § 41  
Daniella Swenson, nämndsekreterare 
 

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-02-23  3 (37) 
    
SOCIALNÄMNDEN    
    
 

Innehållsförteckning 
 Ärende Sida 
§ 24 Upprop ................................................................................................................................ 4 

§ 25 Godkännande av föredragningslistan .................................................................................. 5 

§ 26 Val av justerare och tidpunkt för protokollets justering ........................................................ 6 

§ 27 Beslut i delegerade ärenden ............................................................................................... 7 

§ 28 Anmälningar (sekretess) ..................................................................................................... 8 

§ 29 Socialnämndens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet 2017-02-01 ......................... 9 

§ 30 Särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................................................... 10 

§ 31 Särskilt förordnad vårdnadshavare ................................................................................... 11 

§ 32 Fältarbete bland barn och unga samt inrättande av fältarbetartjänst ................................ 12 

§ 33 Inrättande av arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet ...................................... 16 

§ 34 Nedläggning av faderskapsutredning enl 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken............................. 19 

§ 35 Ekonomi och verksamhet och helårsbokslut för år 2016 ................................................... 20 

§ 36 Frostavallens EKB - uppföljning av handlingsplan ............................................................ 22 

§ 37 Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut ....................................................................... 24 

§ 38 Medarbetardriven innovation - rapport biolight .................................................................. 26 

§ 39 Prioritering vid verkställande av korttidsplatser på Björken ............................................... 27 

§ 40 Intern kontrollplan 2017 för socialnämnden ...................................................................... 28 

§ 41 Åtgärd för att säkerställa sommarvikarier .......................................................................... 29 

§ 42 Rapportering till IVO kvartal 4 2016 .................................................................................. 31 

§ 43 Socialnämndens bokslut 2016 .......................................................................................... 32 

§ 44 Delegerad beslutsrätt till LSS handläggare ....................................................................... 33 

§ 45 Redovisning från kontaktpolitiker ...................................................................................... 34 

§ 46 Socialchefen informerar, information från Måltidsverksamheten och föredragning 
om ekonomiskt bistånd ...................................................................................................... 35 

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-02-23  4 (37) 
    
SOCIALNÄMNDEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

 

§ 24 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop sker enligt upprättad förteckning av ledamöter och ersättare. Närvaro noteras.  

Ledamoten Maria Truedsson (MP) är inte närvarande. Johan Magnusson (MP) tjänstgör i 
Maria Truedssons (MP) ställe. 

Under sammanträdets gång förändras närvaron då ledamöterna lämnar sammanträdet 
tillfälligt. Ledamöterna Katarina Dyrssen (M) lämnar sammanträdet tillfälligt under § 33 
och Linda Andersson (S) lämnar sammanträdet kort under § 46.  

Ledamoten Jessica Ashworth (M) lämnade sammanträdet stadigvarande efter § 37 och 
Katarina Dyrssen (M) tjänstgjorde i Jessica Ashworths (M) ställe under resterande av 
sammanträdet. 

  

_____ 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-02-23  5 (37) 
    
SOCIALNÄMNDEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

 

 

§ 25 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med påtalade tillkomna 
ärenden. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslistan till mötet.  

Extra ärenden anmäls: 

1. Nämndsekreteraren, Daniella Swenson, anmäler ärendet Fältarbete bland barn och 
unga samt inrättande av fältarbetartjänst, SN 2017/142. 

2. Nämndsekreteraren, Daniella Swenson, anmäler ärendet Inrättande av 
arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet, SN 2017/143. 

_____ 
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§ 26 Val av justerare och tidpunkt för 
protokollets justering 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Helena Ohlson (SD) utses till att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande, 
och 

2. Ordförande meddelar att justering äger rum i kommunhuset, torsdagen den 2 mars, kl. 
11:45. 

Ärendebeskrivning 
Helena Ohlson (SD) är i tur att justera av de närvarande ledamöterna. 

_____ 
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Dnr SN 2016/974 

§ 27 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i ärenden med av socialnämnden delegerad beslutsrätt. En 
förteckning av delegeringsbesluten föreligger. 

  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning delegerade beslut feb.pdf 
2. Månadsredovisning nämnden 1702.docx 
_____ 
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Dnr SN 2016/960 

§ 28 Anmälningar (sekretess) 
Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL.  

_____ 
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Dnr SN 2017/49 

§ 29 Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 
från sammanträdet 2017-02-01 (sekretess) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

Lägga arbetsutskottets protokoll från sammanträdet den 2017-02-01 med 
godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 2017-02-01 anmäls. 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll socialnämndens arbetsutskott den 2017-02-01. 
_____ 
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Dnr SN 2017/49 

§ 30 Särskilt förordnad vårdnadshavare 
(sekretess) 

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL.  

_____ 
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Dnr SN 2017/49 

§ 31 Särskilt förordnad vårdnadshavare 
(sekretess) 

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL.  

_____ 
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Dnr SN 2017/142 

§ 32 Fältarbete bland barn och unga samt 
inrättande av fältarbetartjänst 

Beslut 
Socialnämnden hemställer i samråd med Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden att Kommunstyrelsen beslutar 

1. Inrätta en fältarbetstjänst 100% tv med uppdrag att arbeta dels med integrations och 
Kasamfrågor i ungdomsgruppen via en fältgrupp i Höör, dels med integrationsarbetet i 
gruppen unga vuxna i Höör, och 

2. Tjänsten ska förläggas i integrationsorganisationen och vara en del av det strategiska 
och kvalificerade integrationsarbetet i Höörs kommun, tillsammans med de funktioner som 
redan arbetar med liknande frågor inom socialtjänst, skola och fritidsverksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Frågor kring var våra ungdomar rör sig på sin fritid och vad de gör har diskuterats till och 
från i olika grupperingar inom kommunens olika verksamheter. Även då det i Höör är 
relativt lugnt överlag så förekommer det emellanåt aktiviteter som uppmärksammas då de 
ger negativa signaler, skapar oro, och skapar frågor kring ungdomars upplevelse av sin 
uppväxt i Höör. En större närvaro av vuxna i utemiljöer har diskuterats, och det finns en 
uttalad önskan från politiken att vuxna ska möta ungdomarna ute i Höör i större 
utsträckning än vad som för tillfället är aktuellt.  Arbete pågår med att hitta samverkans- 
och arbetsformer över sektorsgränserna. Vi färdigställer gemensamt en ”Plan för 
handling” vad gäller stärkt skydd för barn och unga i Höörs kommun, en central HBTQ 
plan är nyligen antagen och har rönt uppmärksamhet nationellt, och frågan om arbete mot 
våldsbejakande extremism är nu också lyft till politiken. Dessa arbeten har en direkt 
koppling till det gemensamma arbetet med barn och unga i Höör. 

Individ och familjeomsorgen har sedan länge haft en socionom anställd som 
fältsekreterare/socialsekreterare på heltid. Eftersom han är tjänstledig för politiskt 
uppdrag har det behövts en vikarie/ersättare för honom under hans tjänstledighet. Den 
tjänsten har för närvarande en av familjebehandlarna på individ och familjeomsorgen, 
som fältassistent på heltid. Skillnaden i dessa tjänster är i första hand att den tidigare 
hade, pga sin utbildning, även direkt myndighetsutövning och kunde då till exempel 
utreda ungdomar som han sedan tidigare haft kontakt med, när detta behövdes. Av 
naturliga skäl är alltså tiden ute på fältet idag betydligt högre eftersom utredningsarbete 
inte är aktuellt. 

Utöver de ungdomar som vanligen rör sig ute i Höör finns nu också ett stort tillskott av 
ensamkommande barn, varav de flesta är pojkar i ålder högstadiet/gymnasieskolan. Det 
finns också en stor grupp unga män som tidigare varit ensamkommande eller som kommit 
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som unga vuxna. Flera av dessa bor på asylboenden. 

En lokal handlingsplan som tar avstamp i den nationella handlingsplanen för stärkt skydd 
för barn och unga håller, som tidigare nämnts, på att upprättas. Huvudpunkterna i denna 
plan är bland annat barnkonventionens punkter om barn och ungas medverkan och barn 
och ungas rätt att göra sig hörda, men också behovet av att samverka kring 
gemensamma insatser som t ex föräldrastöd och att skapa samverkan genom att föra 
samman våra resurser och att på sikt forma en gemensam värdegrund. 

Aktuell situation 

Fokus för arbetet hos individ och familjeomsorgen ligger på att ge föräldrar det stöd och 
den hjälp de behöver för att de i sin tur ska kunna ge sina barn och unga bästa möjliga 
uppväxtförhållanden. I den nuvarande fältassistenttjänsten ligger att göra sig känd för 
ungdomar och deras föräldrar, synas bland ungdomarna och vara en vuxen som unga 
och deras föräldrar lätt kan komma i kontakt med. Det finns en ny facebooksida som är 
”fältarens”, där unga och deras föräldrar kan följa arbetet och även fältassistententens 
planering för veckan. Fältassistenten ska ha goda kontakter med föräldrar och 
upparbetade kontakter med andra vuxna på t ex fritidsgårdar, skolor och boenden. I 
uppdraget ingår också att aktivt arbeta med att implementera metoderna familjerådslag 
och föräldrarådslag i arbete med ungdomar och deras föräldrar. Fälassistenten har inte 
som uppdrag att vara samtalspartner för unga utan snarare ”bollplank”. 

Fältassistenten är en av tre ledare som arbetar med killgrupperna, tillsammans med 
personal från svenska kyrkan och skolan. Motsvarande arbete bedrivs i sk tjejgrupper. I 
dessa grupper finns ungefär 50 av de barn och unga i Höör som är i högstadieåldern. 

På skolan finns personalkategorier med olika uppdrag kring barn och unga i Höör. Inom 
kultur och fritids är det samma sak, här finns dessutom fritidsledare som arbetar direkt 
med ungdomar efter skoltid. På kommunens ungdomsboende Orupslund finns personal 
som arbetar med ungdomarna dygnet runt och även personer som jobbar med direkt 
fokus på deras integration i Höör. 

Dessa tre sektorer samarbetar också kring det dagläger som anordnas i början av 
höstterminen i årskurs 7 varje år. 

Analys 

Att vuxna är en naturlig del av ungdomars miljö är viktigt för de ungas utveckling till 
ansvarstagande vuxna och goda samhällsmedborgare. Då unga som rör sig ute i Höör 
även vistas på andra platser än de givna, är det viktigt att föräldrar och andra vuxna 
känner till dessa platser. Det är också viktigt att ungdomar vet var de kan komma i kontakt 
med vuxna när de i sin tur behöver det. 

Integrationen av de ensamkommande unga, främst pojkar, som nu finns i Höör fortgår 
varje dag och det är ett viktigt arbete som inte kan bygga på föräldrakontakter i samma 
utsträckning. Det arbetet sak ha fokus på att bidra till en lyckad integration och ett gott 
Kasam för dessa barn, men också för de ungdomar som bor i Höör sedan tidigare. Det 
går inte heller att bortse ifrån de unga män på flykt, som idag finns i Höör och som fyllt 18 
år men inte heller är integrerade. Det behövs ett aktivt arbete för att motverka utanförskap 
och alla de negativa konsekvenser, och risker, som detta för med sig. 
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Vuxna som har ett uppdrag att arbetar enligt ovan behöver därför utgå ifrån ett 
gemensamt och övergripande uppdrag. Att hitta samarbetsformer och använda sina 
resurser så att de kompletterar varandra och för att få ut mesta möjliga av vårt samarbete, 
blir avgörande. 

Socialtjänsten har i uppdrag att ge barn och unga i Höör det skydd och det stöd de 
behöver för att få en bra uppväxt. På individ och familjeomsorgen träffar man endast en 
bråkdel av de barn och unga som växer upp i Höör. På våra ungdomsboenden har man 
särskild kunskap om de ensamkommande barnen, men det är skolan som är den stora 
arenan för barn och unga. Utöver skolan är det kultur- och fritidsverksamheten som har 
flest kontakter med ungdomarna i Höör. 

För att möjliggöra samverkan och samarbete samt för att rätt kunna användanda våra 
kompetenser, skulle ett möjligt sätt att arbeta kunna vara en ”operativ” fältgrupp kopplad 
till den befintliga fältarbetsgruppen. I denna skulle personal som arbetar i direkt kontakt 
med ungdomarna ingå, tex  fältassistent från ifo, integrationsansvarig från ungbo, 
fritidsledare från Älvkullen och kyrkans ungdomsverksamhet, samt nyckelpersonal från 
både kommunala och privata högstadieskolor. Gruppen skulle ha ett regelbundet 
samarbete med räddningstjänst, polis och personer som anordnar olika event i 
kommunen m fl. Verksamheten skulle på detta sätt bli formaliserad och strukturerad men 
framför allt ge oss möjlighet att anpassa våra insatser och vässa vår kompetens. 

En sådan samvekan utgår ifrån att var och en har sina ursprungliga uppdrag tydligt 
definierade, men en bred arena möjliggör täta träffar och diskussioner om aktuellt läge 
samt möjlighet att fördela sina resurser så de används så effektivt som möjligt. 

Denna grupp skulle i så fall ha behov av att kompletteras med ytterligare en person med 
fokus på integrationsarbetet bland ungdomarna som rör sig ute i Höör på fritiden, men 
också med uppdrag mot unga vuxna som ska klara av ett självständigt liv i 
integrationsprocessen. Med tanke på hur ungdomsgruppen och gruppen unga vuxna ser 
ut i Höör för närvarande finns vinster av att bedriva ett sammanhållet arbete riktat till alla 
dessa ungdomar och unga vuxna. De vistas ofta i samma miljöer och har kontakt med 
varandra på olika sätt under dygnets olika timmar. 

Uppdraget skulle av naturliga skäl utformas lite annorlunda beroende på i vilken sektor 
den anställningen skulle höra hemma, det finns fördelar med samtliga alternativ. För 
största möjliga flexibilitet kan dock en anställning i integrationsorganisationen vara att 
föredra. Här finns sedan tidigare en boendekoordinator och en familjepedagog med vilka 
samarbete är avgörande för att få ihop ett enhetligt arbete kring integration och Kasam 
frågor. Tjänsten skulle vara en schemalagd tjänst med tjänstgöring även vissa kvällar och 
helger. 

Ledamöterna ställer sig undrande till hur många fältarbetartjänster det finns inrättade i 
dagsläget och hur en nyrekrytering skulle finaniseras. Sektorsledningen förtydligar att det 
redan finns en avsatt post i budgeten för att finanisera en ytterligare fältarbetartjänst. 
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Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att sektorsledningen utarbetat ett beslutsförslag. 

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
sektorsledningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse ang. fältarbete bland barn och unga 
_____ 
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Dnr SN 2017/143 

§ 33 Inrättande av arbetsmarknads- 
integrations- och folkhälsoenhet 

Beslut 
Socialnämnden hemställer i samråd med Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden att Kommunstyrelsen ska besluta att inrätta en arbetsmarknads- 
integrations- och folkhälsoenhet. 

Arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenheten ska: 

1)    tillvarata och samordna delar av de verksamheter och kompetenser, som redan finns 
inom kommunen, och 

2)    utöka och utveckla verksamheterna för att möta de behov som föreligger, samt 

3)    syfta till att tillvarata och utveckla medborgares 

a) möjlighet att leva, bo, arbeta, och 

b) ta del av kultur- och fritidsaktiviteter. 

Allt detta bidrar till en god folkhälsa, självförsörjning och livskvalitet. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden har 
återkommande vid gemensamma arbetsutskottssammanträden de senaste åren haft 
frågeställningar på sina ärendelistor som utgår ifrån respektive nämnds uppdrag kring 
utbildning, försörjningsstöd, praktik/sysselsättning, integration, folkhälsa, fritid och kultur. 
Vid gemensamt arbetsutskott den 2017-02-14 beslöts att hos Kommunstyrelsen hemställa 
om inrättandet av en arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet. Ärendet ska 
behandlas i de tre nämnderna, undertecknas av ordföranden i respektive nämnd för 
vidare hantering och beslut i Kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Inom kommunen finns idag personalkompetenser och verksamheter som tangerar 
varandra, varför ett samarbete ofta sker såväl på sektors- som nämndsnivå. Vid de 
återkommande diskussionerna på nämndsnivå har det tydliggjorts ett behov av att 
utveckla en tydlig kommunal organisation för arbetsmarknads- integrations- och 
folkhälsoarbetet med en tydlig ingång kring dessa frågor för våra medborgare och våra 
samarbetsparter där exempelvis arbetsförmedling, försäkringskassan, migrationsverk, 
näringslivskontakter och föreningskontakter är avgörande för att nå en hög 
måluppfyllelse. Tidiga och samordnade insatser som utgår från beprövade metoder som 
vilar på vetenskaplig grund är en faktor som gynnar folkhälsan och ökar möjligheten till 
självförsörjning. 

Syfte 
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Det övergripande syftet med att inrätta en enhet, där olika delar av kommunens 
nuvarande utbud tillvaratas och samordnas på nya sätt, är att tillvarata och utveckla 
medborgares möjlighet att leva, bo, arbeta och ta del av kultur- och fritidsaktiviteter som 
bidrar till en god folkhälsa, självförsörjning och livskvalitet. 

Mål 

En väg in för medborgarna och kommunens samarbetsparter förenklar och möjliggör att 
kommunen tidigt kan fånga upp, ge stöd och vägledning för att komma vidare till arbete, 
praktik eller utbildning inom kommunen, det lokala näringslivet och olika 
utbildningsanordnare. Att dessutom motivera till, samordna och erbjuda kultur- och 
fritidsaktiviteter gynnar en god folkhälsa och livskvalitet. 

Ekonomi 

Arbete pågår med att ta fram underlag för befintliga kostnader inom respektive sektor, 
vilka kommer att redovisas separat. 

Behov av en utökad budgetram 2018 föreligger för att stärka, utveckla och samordna 
kommunens insatser och inrätta en arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet 
som tillvaratar och samordnar delar av de verksamheter och kompetenser som finns inom 
kommunen samt utökar och utvecklar verksamheterna för att möta de behov som 
föreligger, i syfte att tillvarata och utveckla medborgares möjlighet att leva, bo, arbeta och 
ta del av kultur- och fritidsaktiviteter som bidrar till en god folkhälsa, självförsörjning och 
livskvalitet. 

Frågor att utreda och ta ställning till 

- Organisationsstrukturen måste göras tydlig. 

- Enheten bör vara självständig med egen chef. Det bör utredas var den nya enheten ska 
ligga i kommunens nämndsorganisation med hänsyn till olika nämnders ansvars- och 
kompetensområden, i strävan att på ett optimalt sätt använda kommunens samlade givna 
resurser. 

- Nödvändiga kompetenser inom enheten kan vara folkhälsovetare, socionomer, studie- 
och yrkesvägledare, beteendevetare, personalvetare, psykolog/kuratorskompetens. 

- Lokalerna bör inrymma de olika kompetenserna och utgöra ett nav. Målet är att öka 
kontaktytorna för att möjliggöra en samordning av de olika stödjande insatserna. 

Sektorsledningen förtydligar att enheten syftar till att etableras som 
en arbetsmarknadsinsats. I dagsläget finns det etablerat samarbete mellan 
verksamheterna inom kommunen men det finns inget formellt forum för att 
sammanlänka insatserna. 

Yrkanden 
Linda Andersson (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att sektorsledningen utarbetat ett beslutsförslag. 

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
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sektorsledningens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse ang. inrättande av arbetsmarknads- integrations- och folkhälsoenhet 
_____ 
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Dnr SN 2017/49 

§ 34 Nedläggning av faderskapsutredning enl 
2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (sekretess) 

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift enligt PuL.  

_____ 
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Dnr SN 2016/103 

§ 35 Ekonomi och verksamhet och 
helårsbokslut för år 2016 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Förslag till bokslut för år 2016 och verksamhetsberättelse med investeringsredovisning 
för 2016 antas, och 

2. Socialnämndens bokslut 2016 och verksamhetsberättelse inklusive 
investeringsredovisning för 2016 överlämnas till Kommunfullmäktige för godkännande. 

Ärendebeskrivning 
Biträndande socialchef, Ewa Näslund, föredrar ärendet för nämndens ledamöter.  

Föredragningen behandlar information om ekonomi, verksamhet, 
socialnämndens helårsbokslut för år 2016 och investeringar. 

Ewa Näslund konstaterar att helårsbokslutet för föregående år blev bättre än vad social 
sektor prognosiserat. 

Ewa Näslund klargör vilka större händelser som ägt rum under år 2016. Exempelvis har 
ett nytt boende inom socialpsykiatrin etablerats och ett nytt boende för ensamkommande 
flyktingbarn har öppnat. Social sektor nyttjar även sociala medier och har under 2016 
lanserat en podd. Ewa Näslund påtalar även att sektorn har ökat personaltätheten på 
äldreomsorgens särskilda boende. 

Ewa Näslund förklarar att inom äldreomsorgen är fullbelagt inom kommunal regi och 
social sektor köper in platser för både kortidsboende och särskilt boende. Andra nyheter 
inom äldre omsorgen under år 2016 är att maxtaxan har höjts, elcykelparken har utökats, 
bedrivet medarbetar innovationsprojekt och installerat nattkameror. 

Ewa Näslund informerar om förändringarna för de ansamkommande asylsökande barnen 
under år 2016. Social sektor har fortsatt arbeta med etablering med visionen att alla skall 
bli självförsörjande med egen bostad i framtiden. Vidare är avtalen med Migrationsverket 
är uppsagda. Social sektor har påbörjat arbete med att differentiera verksamheten mellan 
HVB/stödboende/stöd i eget boende med slutmålet att varje individ skall erbjudas rätt 
boende för rätt behov. 

Ewa Näslund delger nämndens ledamöter information om händelser under 2016 inom 
omsorg för personer med funktionsnedsättning. Social sektor har etablerat ett nytt boende 
på Apoteksgatan och påbörjat etablering av nytt trapphusboende med planerad inflyttning 
hösten år 2017. Vidare har plan för delaktighet och jämlikhet för funktionsnedsättning har 
utarbetats. Verksamheten har påbörjat arbete med delaktighetsmodellen. 
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För individ- och familjeomsorg har social sektor under 2016 tecknat avtal med Lunds 
kommun gällande social jour och social beredskap. En plan för handling - barn och unga 
– har utarbetats i samarbete med barn och utbildningssektorn och kultur och 
fritidssektorn. Ewa Näslund förklarar vidare att kostnaderna för vård och insatser gällande 
missbruksvård har ökat. Vidare ska Höörs kommun tillsammans med Botkyrka ansvara 
för Nordiska Familjerådslagskonferensen i november 2017.  

Ewa Näslund informerar om förändringar under 2016 inom den kommunala hälso- och 
sjukvården. Ett nytt hälsosjukvårdsavtal började gälla 1 januari år 2017. Social sektor kan 
även konstatera att ökat behov av tekniska och kognitiva hjälpmedel har uppstått. Vidare 
har bemanningsföretag har anlitats. Aktuell verksamhet har även påbörjat arbete med 
vårdplanering via Skype. 

Den slutliga ekonomiska analysen påvisar att Social sektor och därmed nämnden har en 
budgetavvikelse. Avvikelsen har sitt ursprung i bland annat att hemtjänsten brukat fler 
timmar än budgeterat, inköp av externa boendeplatser m.m. 

Ewa Näslund föredrar även investeringar för nämndens ledamöter. 

Investeringsbudgeten för år 2016 var 2 857 tkr, investeringskostnad under året har varit 1 
592 tkr och icke utnyttjad investeringsbudget 415 tkr.  

Social sektor har gjort Inköp av bl.a. inventarier och tekniska hjälpmedel, elcyklar, IT-
system, digitala larm, dörrstängare särskilt boende. Renovering av kök i gruppbostäderna 
på Vinkelgatan och Norrevärn.  

Inför år 2017 har social sektor äskat att ta med 2017 850 tkr som ska användas till inköp 
av Time Care, NPÖ, inventarier trapphusboendet och dörrstängare på Skogsgläntan. 

Beslutsordning 
Ordförande frågar nämnden om nämnden kan behandla § 35 och § 43 som en samlad 
punkt. Nämnden ställer sig positiva till förslaget. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet och 
frågar ledamöterna om nämnden kan bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. Ordförande 
finner att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsberättelse 2016 
2. BOKSLUT 2016– bildspel.pptx 
_____ 
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Dnr SN 2016/566 

§ 36 Frostavallens EKB - uppföljning av 
handlingsplan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna, och 

2. Bjuda in Verksamhetschef för Frostavallen EKB, Anna Englund, och enhetschef 
ungdomsboendet, Filip Persson, till nämndens sammanträde den 2017-03-23. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade den 20 oktober 2016 att begära en uppföljning av den 
åtgärdplan som Frostavallens EKB upprättat för de synpunkter som nämnden om 
verksamheten. En rapport med redovisning av vidtagna åtgärder har kommit från 
verksamheten. Rapporten redovisas för nämndens ledamöter. 

Biträdande socialchef Ewa Näslund förklarar att det finns ungdomar som ar beviljats 
permanent uppehållstillstånd som bor på Frostavallen EKB. Sektorsledningen är eniga om 
att det är av vikt att erbjuda de ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd en 
annan boendeform avhängig individens mognadsnivå. 

Nämndens ledamöter ställer frågor om personaltätheten, boendet och diskuterar 
skillnader mellan de olika kommunala boendena. 

  

  

Överläggning 
Ordförande, Anders Magnhagen (S), konstaterar att det finns frågeställningar från 
nämndens ledamöter som inte kan bevaras vid dagens sammanträde och föreslår att 
nämnden ska kalla aktuell personal till nämndens nästkommande sammanträde. 

Yrkanden 
Linda Andersson (S) föreslår att personal från EKB Frostavallen skall bjudas in till 
nämndens sammanträde i mars för att besvara nämndens frågeställningar.  

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det finns frågeställningar från nämndens ledamöter som inte 
kan bevaras vid dagens sammanträde. Ordförande, Anders Magnhagen (S), och Linda 
Andersson (S) har föreslagit att ansvarig personal skall bjudas in till nämndens 
nästkommande sammanträde. Nämnden ställer sig bakom Anders Magnhagen (S) och 
Linda Anderssons (S) förslag. 
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Beslutsunderlag 
1. Åtgärdsplan Frostavallens EKB 2 oktober 2016 
2. Kompletterande skrivelse från EKB 
3. Arbetsutskottets protokoll § 51 2017 
4. Åtgärdsplan från EKB 
Utredning i ärendet 
4. Information - Lista med samarbete Höörs Ungdomsboende 
5. Socialnämnden, 2016-10-20, § 172, Utredning av klagomål på Höörs EKB-boende. 
_____ 
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Dnr SN 2016/826 

§ 37 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut 

Beslut 
Socialnämnden förordar Kommunfullmäktige besluta att ett generellt avdrag på 1 % för 
föreningsavgift ska göras vid beräkning av omsorgsavgift. 

Ärendebeskrivning 
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften och hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet samt 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 och med 2017-01-01 ändras 
förutsättningarna och alla medborgares adresser att vara kopplade till ett distrikt. Därav 
kommer det inte vara möjligt för Socialnämnden att få uppgift om kyrkoavgift. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 2017-01-25 och beslutade att återremittera 
ärendet till Socialnämnden. Ärendet återemitterades för att uppdra till Socialnämnden att 
utreda om det är rättslig möjligt att ta bort avdrag för kyrkoavgift vid beräkning av avgifter 
för insatser i ordinärt samt särskilt boende. Socialnämnden ska också i utredningen 
klargöra möjligheten till att göra schablonmässigt fastställt avdrag för föreningsavgifter. 

Ett nytt förslag till beslut föreligger innebärande att ett generellt avdrag på 1 % för 
föreningsavgift ska göras vid beräkning av omsorgsavgift. 

  

Överläggning 
Sektorsledningen förklarar ett generellt avdrag om 1 % skulle underlätta det 
administrativa arbetet vid beräkning av omsorgsavgift. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet. 

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktige, 2017-01-25, § 8, Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut, KSF 
2016/626. 
2. Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut - Komplettering. 
3. Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut. 
4. Socialnämnden, 2016-11-24, § 193, Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut, SN 
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2016/826. 
_____ 
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Dnr SN 2015/131 

§ 38 Medarbetardriven innovation - rapport 
biolight 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

Lägga rapporten avseende Biolight med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sårbehandling med Biolight framfördes som en idé inom projektet medarbetardriven 
innovation. Utrustning köptes in har på försök genomförts använts under en period. 
Utvärdering av erfarenheter och resultat har sammanställts i föreliggande rapport. 

Ledamöterna diskuterar Biolightens positiva effekter på behandling av sår i förhållande till 
de metoder som används övervägande i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
1. Biolight-rapport 
_____ 
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Dnr SN 2017/77 

§ 39 Prioritering vid verkställande av 
korttidsplatser på Björken 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

Anta prioriteringslistan för Björkens korttidsplatser. 

Ärendebeskrivning 
På boendet Björken förfogas över ett begränsat antal korttidsplatser som ska tjäna olika 
former av behov. Höörs kommun har under en tid tvingats köpa externa platser för 
personer med demenssjukdom för att täcka behovet, ibland utanför kommungränsen. Det 
finns ett behov av att prioritera vilka av de olika former av korttidsbeslut, som i första hand 
ska verkställas på korttidsplatserna. 

Ordförande ställer sig undrande till om det finns något prova-på-koncept för särskilt 
boende. Sektorsledningen förklarar att det finns prova-på. 

Sektorsledningen förtydligar att social sektor har en prioriteringslista för kommunens 
andra korttidsboende men det finns ingen prioriteringsordning för Björken. 

Yrkanden 
Harriet Paulsson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet. 

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden bifallit arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse - Prioritering vid verkställande av korttidsplatser på Björken 
_____ 
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Dnr SN 2016/914 

§ 40 Intern kontrollplan 2017 för 
socialnämnden  

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

Anta föreslagen intern kontrollplan för år 2017. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2016-12-22 om fyra processer som ska kontrolleras vid 2017 
års intern kontroll. Utifrån detta beslut har sektorn utarbetat en intern kontrollplan för 
2017. 

Sektorsledningen förklarar att nämndens önskan om att inte genomföra all intern kontroll 
under samma tidsperiod har tillgodosetts genom att förlägga två granskningar på våren 
och två på hösten år 2017. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet. 

Ordförande frågar nämnden om nämnden kan anta arbetsutskottets förslag till beslut. 
Nämnden ställer sig positiv till förslaget. 

Beslutsunderlag 
1. Intern kontrollplan 2017 Socialnämnden 
_____ 
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§ 41 Åtgärd för att säkerställa sommarvikarier 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

Godkänna handlingsplanen avseende ersättningstrappa, sommarkort samt ersättning till 
ordinarie personal som skjuter upp sin lagstadgade sommarsemester. 

Ärendebeskrivning 
Enhetschef Oasen, Björklövet och Bemanningsenheten, Annette Mårtensson, föredrar 
ärendet för nämnden. 

Anette Mårtensson förklarar att social sektor är en personal intensiv verksamhet, det 
behövs personaltäckning alla tider dygnet runt och året runt. För att få verksamheten att 
fungera finns det behov av vikarier som kan täcka upp när det inte finns ordinarie 
personal att tillgå vid till exempel semestrar och sjukfrånvaro. Den mest personal 
intensiva perioden är under sommarperioden juni, juli och augusti, då den ordinarie 
personalen ska ha sin lagstadgade sommar semester. Under de senaste åren har 
nyrekryteringen av sommarvikarier blivit svårare och antalet sommarvikarier har ökat i takt 
med växande verksamheter. Under 2016 hade ÄO och OF ett sammanlagt behov av 116 
vikarier varav 72 nyrekryterade resterande 44 vikarier kom från timavlönande i 
Bemanningsenheten. År 2017 beräknar Anette Mårtensson och Verksamhetschef/MAS, 
Annika Atterlid Ohlsson, ett behov av minst 120 sommarvikarier. 

För att Höörs kommun och social sektor ska kunna marknadsföra sig som en attraktiv 
arbetsgivare och därmed kunna vara med och konkurrera om sommarvikarier måste vi 
skapa en god arbetsmiljö och erbjuda någon form av attraktionskraft som ingen annan 
kommun eller privat vårdgivare erbjuder. En arbetsgrupp har utarbetat ett förslag 
bestående av tre delar i ett led för att kunna behålla befintlig timavlönad personal samt för 
att locka externt sökanden. 

- Ersättningstrappa 

- Sommarkort 

- USK avtal – liknande sjuksköterskor  

Ledamöterna ställer sig undrande till hur Höörs kommun står sig avseende vilken timlön 
sommarvikarier erbjuds i förhållande till andra närliggande kommuner. 

Beslutsmotivering 
Sektorsledningen föreslår att erbjuda befintlig timavlönad personal från 
Bemanningsenheten där anställningen har påbörjats senast den 28 februari 2017 en 
ersättningstrappa. 

För att kunna ta del av ersättningstrappan krävs att man binder sig på fast sommar 
schema mellan 4 – 8 veckor för perioden juli till Augusti 2017. 
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Sektorsledningen föreslår också att alla nyrekryterade sommarvikarier får sommarkort 
från Skånetrafiken, där Höörs kommun registrerar sommarkorten och taggar vem som får 
vilket kort, vilket ger oss möjlighet att spärra kort, ifall någon t ex inte skulle börja hos oss 
men har kvitterat ut sommarkort. 

Om ovanstående erbjudande inte skulle räcka för att få ihop tillräckligt många 
sommarvikarier föreslår vi ett avtal liknande sjuksköterskornas där ordinarie personal 
erhåller en ersättning om den redan inplanerade och godkända semestern flyttas till efter 
augusti månad. 

Om beslut fattas enligt ovanstående ser vi vinster såväl på det ekonomiska planet, 
kontinuiteten gentemot medborgarna samt stora tidsbesparingar för den legitimerade 
personalen avseende delegering, lyft utbildning och ergonomi utbildning. 

Under sommarmånaderna går samtlig legitimerad personal minimibemannande. I nuläget 
finns inga sökande till sommarvikariat inom dessa personalkategorier. 

Tidsmässigt handlar en delegering om fyra timmar, tre timmar utbildning i grupper om 10-
12 personer därefter själva delegeringen tillsammans med sjuksköterska på en timme. 
Lyftutbildningen är på tre timmar i grupper om 10 personer. Reducerar sektorn antalet 
nyanställda vikarier ser vi stora tidsbesparingar vilket gagnar medborgarna och den 
legitimerade personalen, vilket är gynnsamt utifrån flera aspekter framförallt ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv. 

Introduktionen för nyanställda som SAS, MAS, enhetschef och It-strateg håller i är på fyra 
timmar i grupper om tjugo personer här kan antalet tillfällen reduceras avsevärt med 
ovanstående förslag. 

Yrkanden 
Ellinor Dahlgren (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet. 

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Handlingsplan sommarvikarier till sociala sektorn. 

_____ 
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Dnr SN 2017/48 

§ 42 Rapportering till IVO kvartal 4 2016 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

Lägga rapporten avseende IVO kvartal 4 2016 med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rapportering enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen och 28 f-h LSS 

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

  

Följande har rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg 

- SoL Äldreomsorg – Alla beslut verkställda 

- SoL OF – 1 beslut ej verkställt pga att medborgaren ställt mycket snäva krav på 
insatsens utformning. 

- SoL IFO – alla beslut är verkställda 

- LSS OF – 1 beslut som ej verkställts pga att medborgaren istället tackat ja till 
annan insats. 1 avbrott i verkställigheten pga att kontaktpersonen avsagt sig 
uppdraget. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut arbetsutskottet. 

Ordförande lämnar ordet fritt och konstaterar att nämnden beslutat i enlighet med förslag 
till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Kvartalsrapport 2017-01-16 

_____ 
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Dnr SN 2016/103 

§ 43 Socialnämndens bokslut 2016 

Ärendebeskrivning 
Bokslutet för år 2016 redovisades som en samlad punkt under § 35. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsberättelse 2016 
2. BOKSLUT 2016– bildspel.pptx 
_____ 
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Dnr SN 2017/78 

§ 44 Delegerad beslutsrätt till LSS handläggare 

Beslut 
Socialnämnden beslutar ge Elsa Erlöv delegation att självständigt fatta beslut på 
nämndens vägnar i enlighet med gällande delegationsförteckning. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ny delegat, Elsa Erlöv, föreligger. 

Enligt nu gällande delegationslista erhåller personal inte automatiskt självständig 
delegation förrän närmsta chef säkerställt att medarbetaren har tillräckliga kunskaper för 
att fatta självständiga beslut på nämndens vägnar. 

Handläggare Elsa Erlöv har varit anställd på social sektor sedan den 2016-10-17. Elsa 
Erlöv har sedan påbörjad anställning arbetat tillsammans med erfaren LSS-handläggare 
som handledare. Elsa Erlöv har under denna period inte fattat självständiga beslut. Nu 
är Elsa Erlöv väl introducerad i arbetssättet och Elsa Erlövs närmsta chef bedömer att 
Elsa Erlöv har kompetens att fatta självständiga beslut i enlighet med gällande 
delegationslista. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet. 

Ordförande ställer frågan till nämnden om nämnden kan anta arbetsutskottets 
beslutsförslag. Ordförande finner bifall för arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-20 

_____ 
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§ 45 Redovisning från kontaktpolitiker 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

Uppdra till sektorsledningen att bjuda in enhetschefer till ett av nämndens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Inget nytt finns att redovisa vid detta sammanträde. 

Överläggning 
Ledamöterna klargör för sektorsledningen att det är svårt att planera in 
kontaktpolitikerbesök. 

Yrkanden 
Ordförande, Anders Magnhagen (S), föreslår att nämnden ska bjuda in aktuella 
enhetschefer för att möjliggöra inplanering av kontaktpolitikerbesök. 

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från ordförande. 

Ordförande lämnar ordet fritt och konstaterar bifall för ordförandes förslag till beslut. 

_____ 
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§ 46 Socialchefen informerar, information från 
Måltidsverksamheten och föredragning 
om ekonomiskt bistånd 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

1. Tacka, Eva Kullenberg, för informationen om måltidsdryck inom äldrevården, och 

2. Tacka, Christina Håkansson-Jönsson för föredragningen om ekonomiskt bistånd, samt  

3. Uppdra till nämndsekreteraren att publicera Socialnämndens delegationsordning på 
Höör24. 

Ärendebeskrivning 
Måltidschef, Eva Kullenberg, har bjudits in till Socialnämnden för att redogöra för 
bakgrunden till att måltidsenheten beslutat att förändra utbudet av måltidsdrycker inom 
äldrevården. Eva Kullenberg klargör att innan förändringen av utbudet av måltidsryck 
vidtogs tillfrågades de medicinskt ansvariga på äldreboendena. 

Eva Kullenberg klargör att Måltidsverksamheten ansvarar för kosten på kommunens 
förskolor, skolorna och äldrevården. Vid utformandet av måltid och måltidsdryck utgår 
Måltidsverksamheten från svenska näringsrekommendationer. 

Eva Kullenberg förklarar att aptiten och känslan av att vara törstig minskar när 
man åldras. Även kroppen förändras när man blir äldre och magsäcken minskar i omfång. 
Därav är det av vikt för äldrevården att den mat som erbjuds är 
näringsriktig. Måltidsverksamheten har därmed minskat storleken på kakorna som 
serveras och arbetar aktivt med att matsedlarna skall återspegla den mat som de äldre är 
vana vid och finner tilltalande.  

Måltidsverksamheten har slutat att servera bubbelvatten som måltidsdryck inom 
äldrevården med hänsyn till arbetstagarnas arbetsmiljö och för att minska 
transportkostnaderna, i enlighet, med Kommunfullmäktiges mål. Måltidsverksamheten vill 
nyttja det dricksvatten som finns tillgängligt inom kommunen.  Eva Kullenberg förklarar att 
äldreboendena kan köpa in sodastreamer på detta vis tillgodoses de äldres behov och 
frågan om arbetsmiljö samt transportkostnader löses.   

Eva Kullenberg förklarar att bubbelvatten har positiva effekter på svamp, ibland ökar 
bubbelvatten de äldres önskan av att drick och därav minskar risken för uttorkning. Eva 
Kullenberg poängterar att läsk och cider skall fortsätta att erbjudas vid högtider. Eva 
Kullenberg klargör att det finns inget utrymme att servera läsk som måltidsdryck men 
finns det äldre kommuninvånare som vill ha läsk så får detta lösas i varje enskilt fall. 

Ledamöterna diskuterar att enhetschefen på respektive äldreboende bör äga frågan om 
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urvalet av måltidsdryck då och besluta om det råder en arbetsmiljöfråga. 

Bitr. socialchef, Ewa Näslund, informerar om sektorns arbete och vad som är på gång 
inom socialnämndens verksamhetsområde. 

- Boende platser avseende ensamkommande flyktingbarn 

 Förslag finns som skulle vara en möjlig lösning på det behov av stödboenden samt egna 
lägenheter som finns både för nyanlända och de ensamkommande flyktingbarn som har 
uppehållstillstånd och fyllt 18 år. 

- Anvisningsmodellen för mottagnade av ensamkommande asylsökande flyktingbarn har 
reviderats 

Anvisningsmodellen ersätter de avtal som kommunen tidigare hade med Migrationsverket 
förklarar Ewa Näslund. Anvisningsmodellen har reviderats för att ge ett mer rättvist utslag. 
Parametrar som avgör hur många flyktingar som kommunerna skall ta emot är folkmängd, 
antal tidigare mottagna och antal dygn i mottagningssystemet. Höörs kommun hade 
tidigare ett tal på 2.42 promille men efter revideringen har det minskat och Höörs kommun 
skall motta 1.49 promille av de ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige. 

- Rekryteringsmässa i foajén 

Social sektor skall bjuda in till en mässa i foajén för rekrytera personer till att ansöka om 
sommarvikariat. 

- Invigning av kommunens medborgarcenter 

- Budgetmötet ang. investeringsbudgeten 

Investeringsunderlaget återemitterades till respektive partigrupp för fortsatt diskussion. 

- Måluppföljningen den 16 februari 2017 

Verksamhetschef, Christina Håkansson-Jönsson, föredrar ärendet ekonomiskt bistånd - 
försörjningsstöd. Föredragningen tydliggör hela processen från ansökningen inkommer till 
dagen då ärendet avslutas.  

Christina Håkansson-Jönsson klargör att det är lagkrav att social sektor skall arbeta med 
förändringsarbete och det är påvisat att tiden som individen uppbär försörjningsstöd är 
kortare i de kommunerna som eftersträvar att personligen möta individen.  Christina 
Håkansson Jönsson informerar om att det är sällan som social sektor får överklagande 
och tror att är sammankopplat med att social sektor i Höörs kommun alltid eftersträvar att 
möta de individer som ansöker ekonomiskt bistånd.  FIA ett nytt bedömningsinstrument 
håller på att implementeras i verksamheten som eftersträvar snabb och kort handläggning 
av ärende. 

Christina Håkansson-Jönsson klargör att det inte är alltid eftersträvbart att ha den 
kortaste handläggningstiden. Istället kan detta indikera att social sektor inte utreder och 
individ prövar ärendet. Kvaliteten i handläggningsprocessen kan mätas genom 
handläggningstiden dvs antalet dagar mellan första kontakt till besök alt. antalet dagar 
mellan ansökan och beslut, antalet överprövade beslut och nöjdheten i kontakten med 
social sektor. 

Christina Håkansson-Jönsson informerar om riksnormen som gäller för alla kommuner 
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och förklarar att boendekostnaden ligger utanför riksnormen. Christina Håkansson 
Jönsson visar statistik som påvisar hur mycket ekonomiskt bistånd som utbetalats från 
kommunen under åren 2013-2016 samt hur mycket ekonomiskt bistånd som har 
återbetalats under samma tidsperiod. 

Christina Håkansson Jönsson påtalar att det som kommer vara betydelsefullt framöver 
gällande ekonomiskt bistånd är befolkningsprognosen, den politik som bedrivs avseende 
kommunala bostäder, arbetsmarknadspolitiken och integrationspolitiken. 

Konsekvensanalys av försörjningsstöd Christina Håkansson-Jönsson påtalar att vissa 
typer av bidrag påverkar och andra typer av bidrag. 

Christina Håkansson-Jönsson klargör att vissa kommunala beslut har en direkt koppling 
till kostnaden för försörjningsstöd såsom kommunala arbetsmarknadsinsatser, 
boendelösningar för nyanlända och barn- och unga i politiken. Christina Håkansson-
Jönsson redogör för vilka insatser kan bekostas av medel avsatta för försörjningsstöd ex. 
kommunala anställningar, stödinsatser och funktionsstödjande insatser. 

Ledamöterna ställer frågor kring vad social sektor ställer för motkrav för att utbetala 
försörjningsstöd och hur social sektor samarbetar med god man. 

  

Yrkanden 
Helena Ohlson (SD) uttrycker önskemål om att ta del av delegationsordning och denna 
skall publiceras på Höör24 under nämndsövergripande dokument. 

_____ 
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