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Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 71 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Maria Truedsson (MP), Ellinor Dahlgren 

(S) och Jessica Ashworth (M) är inte närvarande. Johan Magnusson (MP), Anneli 

Salonen (S) respektive Margareta Johansson (KD) tjänstgör i deras ställe. 

_____ 
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§ 72 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan och lägger informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande v föredragningslista för mötet. 

Stefan Liljenberg (SD) ställer frågor under denna punkt. Dels om påstådd avhysning från 

lägenhet i Höör dels om det finns skäl att känna oro för boenden i nära anslutning till 

Ullstorp efter anmäld misshandel. Socialchefen meddelar att dessa händelser inte har 

behandlats social sektor, och ligger utanför socialnämnden  verksamhet, och att något 

klart svar inte kan lämnas för närvarande. 

_____ 
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§ 73 Val av justerare 

Beslut 
Linda Andersson (S) utses att justera protokollet. Justering i Kommunhuset den 26 april 

2017 klockan 16:45. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Linda Andersson (S) är i tur att justera. 

_____ 
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Dnr SN 2016/974 

§ 74 Beslut i delegerade ärenden 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut som tagits med av socialnämnden delegerad beslutsrätt.  

Beslutsunderlag 
Förteckning av beslut i delegerade ärenden 

_____ 
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Dnr SN 2016/960 

§ 75 Anmälningar 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
  

Anmälda ärenden 

A. Kommunledningskansliet 

Information om nya arvodesregler. 

  

B. Kriscentrum i mellersta Skåne 

Verksamhetsredovisning 2016. 

  

C. Familjerådgivningen Lund med kranskommuner 

Verksamhetsredovisning 2016. 

  

D. Barnahus i mellersta Skåne 

Verksamhetsredovisning 2016. 

_____ 
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Dnr SN 2017/29 

§ 76 Ekonomi och verksamhet samt riktlinjer 

för tillsyn nattetid. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att, enligt förlag från sociala sektorn, ändra nuvarande riktlinjer 

2013-10-02 om insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade så 

att nattillsyn beviljas i första hand med tillsyn via kamera och vid speciella behov med 

fysisk tillsyn. Den tillsyn som avses gäller medborgare som har ett behov av 

trygghetsskapande åtgärder.  

Tillsyn beviljas endast om den enskilde saknar förmåga att använda trygghetslarm eller 

om den enskilde av speciella skäl har behov av tillsynsbesök. 

Informationen i övrigt läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av ekonomi och verksamhet för innevarande budgetperiod.  

Ett förslag föreligger med ändrade riktlinjer om insatser enligt socialtjänstlagen för äldre 

och funktionshindrade. Ändringarna innebär att nattillsyn beviljas i första hand med tillsyn 

via kamera och vid speciella behov med fysisk tillsyn. Den tillsyn som avses gäller 

medborgare som har ett behov av trygghetsskapande åtgärder.  

Begränsning är som tidigare, det vill säga tillsyn beviljas endast om den enskilde saknar 

förmåga att använda trygghetslarm eller om den enskilde av speciella skäl har behov av 

tillsynsbesök. 

Beslutsunderlag 
Förslag - Tillsyn med kamera nattetid 

_____ 
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Dnr SN 2017/196 

§ 77 Arbetsutskottets protokoll 5 april 2017 

Beslut 
Socialnämnden lägger protokollet från arbetsutskottets möte den 5 april 2017 till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-05. 

_____ 
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Dnr SN 2017/293 

§ 78 Arbetsutskottets protokoll 11 april 2017 

Beslut 
Socialnämnden lägger protokollet från arbetsutskottets möte den 11 april 2017 till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arbetsutskottets protokoll från extra sammanträden den 11 april 2017.  

_____ 
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Dnr SN 2016/960 

§ 79 Anmälningar (sekretess) 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälningarna (sekretess) till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
  

Anmälda ärenden med sekretess 

A. Förvaltningsrätten i Malmö 

Dom i mål 2546-17 i överklagat ärende om umgängesbegränsningar. 

Överklagan av nämndens beslut avslås av förvaltningsrätten. 

  

B. Förvaltningsrätten i Malmö 

Dom i Mål 14253-16 om överklagat ärende om bistånd som nämnden beviljat med 

reducerad norm och hyra. 

Överklagandet avslås av förvaltningsrätten. 

  

C. Kammarrätten i Göteborg 

Dom i mål 1851-17 om överklagat beslut från förvaltningsrätten om 

umgängesbegränsningar (se ärende A ovan). 

Kammarrätten avslår överklagandet och fastställer förvaltningsrättens beslut.  

  

E. Förvaltningsrätten i Malmö 

Dom 2017-04-12 i Mål 13711-16 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet av nämndens beslut att avslå ansökan om 

ekonomiskt bistånd. 

  

F. Förvaltningsrätten i Malmö 

Dom i mål 3632-17 om nämndens ansökan om vård enligt LVM. 

Förvaltningsrätten beviljar nämndens ansökan. 

_____ 
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Dnr SN 2017/196 

§ 80 Nedläggning av faderskapsutredning 

enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken 

Sekretess 
_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-04-20  13 (28) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2017/196 

§ 81 Nedläggning av faderskapsutredning enl 

2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken 

Sekretess 
_____ 
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Dnr SN 2017/183 

§ 82 Budget 2018 

Beslut 
Socialnämnden antar budgetskrivelsen med äskanden i prioriterad lista.  

Ärendebeskrivning 
Budgetskrivelsens slutliga utformning och planering för arbete med budget 2018. 

Arbetesutskottet utarbetar tillsammans med socialchefen och sektorekonom en prioriterad 

lista med äskanden till tidigare beslut om budgetskrivelse 2018. 

Socialchefen redovisar muntligt åtgärder som pågår för att genom effektivisering i 

verksamheterna minska kostnaderna. 

Beslutsunderlag 
Budgetskrivelse 2018 

Muntlig redovisning 

_____ 
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Dnr SN 2017/263 

§ 83 Blockförhyra externa platser 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att block-förhyra enligt förslag under 3 år med möjlighet att 

förlänga. 

Ärendebeskrivning 
Idag finns 78 särskilda boenderum i kommunens egen regi. Fyra av dessa är anpassade 

till parboende, vilket ger en kapacitet för maximalt 82 medborgare.  Ytterligare 14 rum är 

anpassade till korttidsplaceringar. Fyra av dessa är anpassade till medborgare med 

demensdiagnos. Det finns förslag på att konvertera fyra särskilda boende lägenheter för 

dementa till korttidsboende. 

Kommunen är redan idag i stort behov av fler särskilda boenden och enligt demografin, 

som pekar på fler äldre, kommer behovet att öka ytterligare från år 2020 och framåt. En 

kraftigare ökning 2025 är beräknad. Det förs idag diskussioner om att bygga nya särskilda 

boenden i kommunen. I normalfallet tar det cirka 3 år att färdigställa en nytt boende. 

Processen har redan påbörjats och enligt pågående diskussioner kan ett boende vara 

klart tidigast vid årsskiftet 2019/2020. 

Vi har ett större behov av platser än vad de särskilda boendena i kommunens egen regi 

kan erbjuda, därför köper vi externa platser, enligt upphandlingsavtal. I dagsläget är det 

29 platser. Dessutom köper vi f.n. 11 korttidsplatser. Av korttidsplatserna väntar idag fyra 

på att verkställas till särskilt boende. 

Vi har idag att verkställa 12 särskilt boende beslut inom två månader samt ytterligare 17 

platser som är under utredning. Några av dessa kommer vi själva att kunna verkställa i 

egen regi. 

Behovet av korttidsplatser varierar kraftigt, men håller sig konstant kring 15-20 stycken. 

Beslutsmotivering 

I väntan på färdigställandet av särskilda boende i kommunen, block-förhyr vi 10 platser. 

Vi disponerar dessa platser fritt att använda till medborgare med demensdiagnos såväl 

korttidsboende som särskilt boende. Detta skulle innebära att vi är garanterade ett fast 

antal platser på ett externt boende och undviker att sprida ut platserna till olika externa 

boende. 

Förslaget innebär ett lägre dygnspris än nuvarande plats-förhyrande och kan därmed 

minska kostnaderna för externa platser under tidsperioden fram till färdigställandet av 

kommunens särskilda boende i egen regi. 

Block-förhyrda platser måste upphandlas under 3 år med möjlighet att förlängas.  

_____ 
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Dnr SN 2017/227 

§ 84 Intern revision av Höörs boende för yngre 

barn, Klubban 

Beslut 
Socialnämnden i Höör beslutar att godkänna rapporten samt att begära en handlingsplan 

för föreslagna förbättringsområden senast den 31 juli 2017. 

Vid socialnämndens sammanträde i maj 2017 tas information om nämndens 

kvalitetsledningssystem upp som en punkt på dagordningen. 

Ärendebeskrivning 
Intern revision av Klubban genomfördes 2017-03-23 av socialt ansvarig socionom, SAS, 

Ewa Näslund och kvalitetscontroller Anders Svensson. 

Den interna revisionen av social sektors verksamheter utgår ifrån kraven i ISO 

9001:2008. 

Yrkanden 

Margareta Johansson (KD) föreslår att information ska ges för att bättre kunna förstå 

rapporter från verksamheter bland annat hänvisningar till kvalitetsledningssystem. Efter 

rekommendation från socialchefen kompletteras förslaget med att nämnden informeras 

om systemet med ISO-certifiering vid sammanträdet i maj 2017. 

Beslutsordning 

Ordföranade lägger fram arbetsutskottets förslag, samt Margareta Johanssons (KD) 

förslag som tilläggsyrkande, för beslut och finner att nämnden bifaller förslagen. 

Beslutsunderlag 
Rapport intern kontroll HVB Klubban 

_____ 
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Dnr SN 2017/228 

§ 85 Rapportering till IVO kvartal 1 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga rapporten 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 tackat nej.  

_____ 
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Dnr SN 2017/150 

§ 86 Granskning av placeringar av barn och 

unga i Höörs kommun 

Beslut 
Socialnämnden antar yttrandet som sitt. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Höörs kommun har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 

placeringar av barn och unga i Höörs kommun med syfte att bedöma om insatserna för 

barn och ungdomar i familjehem och hem för vård eller boende är ändamålsenliga samt 

om det finns ändamålsenlig kvalitetsuppföljning. 

Av rapporten framgår ett antal rekommendationer till socialnämnden. Utifrån dessa 

önskar revisorerna kommunstyrelsens och socialnämndens yttrande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: yttrande på rapport 

Missiv från revisorerna 

_____ 
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Dnr SN 2017/287 

§ 87 Beslut om att delegera beslutsrätt till 

handläggare 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälan, om beslut att delegera beslutsrätt, till handlingarna  

Ärendebeskrivning 
Enligt socialnämndens delegationsförteckning antagen 2014, har socialnämnden 

delegerat till närmsta chef att på nämndens uppdrag besluta att ge medarbetare 

delegation att fatta beslut på uppdrag av socialnämnden och säkerställa att medarbetaren 

har tillräckliga kunskaper för detta. Inskolningen förväntas pågå mellan 3 – 12 månader. 

Beslut har fattats av verksamhetschef Christina Håkansson Jönsson, att ge Maria 

Persson, 650827-1167, delegation att fatta beslut på nämndens uppdrag i enlighet med 

riktlinjerna för ekonomiskt bistånd, från och med 170501. 

Utredning 

Socialsekreterare Maria Persson började sin anställning inom social sektor/Individ- och 

familjeomsorg 170116. Hon är sedan 2004 utbildad socionom och dessförinnan 

undersköterska. Hon har arbetat inom kommunal socialtjänst med försörjningsstöd, i 

bland annat Malmö och Lund men senast i Kristianstad med förändrings och 

rehabiliteringsarbete. Förutom sin examen och sin yrkeserfarenhet har Maria även 

utbildning i socialt arbete med krigsveteraner från 2010, samt MI utbildning från 2011. MI 

är den samtalsmodell som socialtjänsten i Höör använder både vad gäller utbildning och 

handledning. 

Beslutsmotivering 

Maria Persson gjorde ett aktivt val då hon sökte tjänsten i Höör. Hon har sökt sig hit pga 

vårt synsätt. Hon har därför sedan tidigare med sig mycket av nämndens värdegrund och 

delar det synsätt och de strategier som nämnden vill skall gälla för anställda inom 

sektorn. Hon har mycket goda kunskaper om den lagstiftning som tillämpas inom 

socialtjänsten och hon har snabbt satt sig in i arbetsuppgifterna, och hennes resonemang 

och bedömningar är helt i linje med nämndens uppdrag. 

Det är enhetschef Jenny Wiströms bedömning att Maria Persson har tillräckliga 

kunskaper för att fatta självständiga beslut på nämndens vägnar.  

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-04-20  20 (28) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2017/295 

§ 88 Ändring i delegeringsordning 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att delegater i punkt 7.10 och 7.11 ska vara AU respektive 

ordförande, 1e vice ordförande eller 2a vice ordförande. 

Ärendebeskrivning 
Av domar i Kammarrätt och Högsta Förvaltningsrätten framgår att beslut om 

umgängesbegränsning respektive hemlighållande av den unges vistelseort jml LVU inte 

får delegeras till tjänsteman. Med anledning av detta måste nuvarande 

delegationsförteckning förändras i enlighet med gällande domslut.  Punkterna 7.10 och 

7.11 i gällande delegationsförteckning förändras. I båda fallen ska Ordf, 1e vice ordf, 

eller 2a vice ordf ersätta Enhetschef. 

Punkt 7.10 

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas 

- när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren – beslut fattas 

av AU. 

- när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan 

på utskottets beslut – beslut fattas av Ordf, 1e vice ordf, eller 2a vice ordf. 

Punkt 7.11 

Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller vårdnadshavaren – 

beslut fattas av AU 

- i avvaktan på utskottets beslut – beslut fattas av Ordf, 1e vice ordf, eller 2a vice ordf. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-11 

_____ 
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Dnr SN 2017/233 

§ 89 Verksamhetsrapport om Personligt 

ombud för 2016 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rapport från Personligt ombud avseende verksamheten under 2016.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport till socialnämnden om PO-verksamheten 2016 

Bilaga till rapport: utvärdering 2016. 

_____ 
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Dnr SN 2017/262 

§ 90 Korttidsplatser och särskilt 

boendelägenheter på Björken 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att korttidslägenheterna ökas successivt från 4 till 8 lägenheter 

så att fler medborgare som är i behov av korttidsplatser kan verkställas i egen regi. 

Lägenheterna för särskilt boende minskas successivt från 32 till 28 lägenheter och för att 

ge karaktär och atmosfär av ett hemlikt boende. 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2013 omvandlades 4 lägenheter på korttidsboendet till särskilt boende pga. 

att behovet av korttidsplatser minskade. Storleken på lägenheterna är små och varierar 

mellan 19,8-22,9 kvm. Det har framförts från anhöriga att lägenheterna upplevs för små 

och är svårmöblerade. Önskemål om flytt till större lägenhet har kunnat möjliggöras 

efterhand som det blivit lediga lägenheter på önskad boendegrupp. Lägenheterna för 

särskilt boende ska kunna möbleras med soffa/soffbord samt säng för att kunna uppnå en 

känsla av hemlikhet, vilket inte är möjligt i de lägenheterna som blivit omvandlade till 

särskilt boende. Tillgängligheten i de små lägenheterna försvåras och är inte tillräckliga i 

utrymme t.ex. för rullstorsburna medborgare. Detsamma gäller ur arbetsmiljöperspektivet 

vid vårdarbetet, där förhandlingar med medborgare/anhöriga får göras angående 

möblering. Det framkommer att det kan upplevas som ett torftigt möblerat rum och det är 

svårt att finna hemkänsla. 

Behovet av såväl korttidsplatser som särskilt boende är stort, vilket kan följas via 

ekonomiska rapporter. Höörs kommun tvingas köpa externa platser både inom särskilt 

boende och korttidsboende för personer med demenssjukdom. 

För att möta nöjdheten hos medborgarna föreslås att:  

- korttidslägenheterna ökas successivt från 4 till 8 lägenheter och därmed kan fler 

medborgare som är i behov av korttidsplatser verkställas i egen regi.  

-särskilt boende lägenheterna minskas successivt från 32 till28 lägenheter och därmed få 

en karaktär och atmosfär av ett hemlikt boende som det är inom resterande särskilt 

boende lägenheter på Björken. 

_____ 
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Dnr SN 2017/245 

§ 91 Översyn av insatser i ordinärt boende 

kopplat till resursfördelningssystemet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och ser fram mot att arbetet 

slutredovisas i juni 2017, med förslag till förändringar. 

Ärendebeskrivning 
En arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att göra en översyn av 

resursfördelningssystemet, riktlinjer och schabloner samt se över äldreomsorgens 

process för handläggning och genomförande. 

Detta är en delredovisning av uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Delrapport 2017-03-30 

_____ 
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Dnr SN 2017/240 

§ 92 Idécoacher i Medarbetardriven innovation 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att två medarbetare inom social sektor utses som idécoacher på 

20 % vardera för att kunna arbeta som stöd för social sektor. Idécoachernas tid 

finansieras inom ramen för medarbetardriven innovation. 

Ärendebeskrivning 
I äldreomsorgen i Höörs kommun pågår sedan 2015 en stor satsning på 

medarbetardriven innovation. Det pågår flera förbättringsarbeten som är en direkt effekt 

på innovationsracet som genomfördes februari 2016. 

Några innovationer testas och ska utvärderas och ett par är på väg att implementeras i 

verksamheterna. 

För att kunna upprätthålla och ta till vara medarbetarnas idéer och innovationer krävs att 

tid avsätts. Samt att möjliggöra till att bygga ett varaktigt testlabb i kommunen och gärna 

med andra sektorer. 

Beslutsunderlag 
Projektbeskrivning_idéslussar10 2017-01-01 

_____ 
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Dnr SN 2017/1 

§ 93 Lokal på Kungshällan som disponeras av 

Länken 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att erbjuda Kamratföreningen Länken lokalen Hagahuset, med 

adress Hagagatan, till sin verksamhet. Socialnämnden ansvarar, om erbjudandet 

antas, för att betala driftskostnaderna löpande samt att begära offert för nödvändig 

genomgång av el och kök. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

Länken har blivit uppsagda från sin lokal på Kungshällan då social sektor behöver 

lokalarna till annan verksamhet. Socialnämnden har tagit beslut om att de inte behöver 

flytta förrän det finns en annan tillgänglig lokal att erbjuda dem. 

  

Erbjudande 

Höörs kommun fastighetskontoret har erbjudit social sektor lokalen Hagahuset på  

Hagagatan att i sin tur erbjuda Länken. Huset erbjuds utan hyra men sektorn får ansvara 

för driften som beräknas uppgå till cirka ≥50 000: -/år och utgöras av el/värme samt 

renhållning. En del renoveringsarbete måste också utföras. Uppfräschning genom t ex 

målning av väggar kan utföras av Växthusets personal. Vad gäller eldragning, samt 

iordningsställande av kök inklusive genomgång av status på elektrisk utrustning behöver 

det genomföras av behörig personal. Denna kostnad belastas social sektor. 

Kostnadsberäkning för detta är ej gjord. 

En flytt är möjlig så snart nödvändiga åtgärder är genomförda, lokalerna är i dagsläget 

tomma. 

  

Länkens inställning 

Företrädare för Länken har tittat på huset och bedömer att det kommer att bli en bra lokal 

för verksamheten och de är mycket positiva till en flytt dit så snart som möjligt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-04-11 

_____ 
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Dnr SN 2017/283 

§ 94 Reducerad verksamhet sommar 2017 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
För socialnämndens kännedom föreligger information från sociala sektorn. 

Beslutsunderlag 
Informationsmeddelande om reducerad verksamhet 

_____ 
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§ 95 Redovisning från kontaktpolitiker 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information från kontaktpolitiker om besök med mera, från respektive verksamhet.  

  

Anders Magnhagen (S) informerar om besök på Åtorp med den 6 april.  

Margareta Johansson (KD) har varit på Björken den 17 april 

_____ 
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§ 96 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om vad som hänt och är på gång inom socialnämndens verksamhetsområde. 

Följande punkter behandlades. 

  

- Daglig sysselsättning för personer inom LSS-verksamhet 

- Bemanning under sommaren inom HSL-verksamheten är klar. 

- Inför byggnation av särskilda boenden diakuteras samordningsmöjligheter med andra 

sektorer.  

- Bemanning inom IFO 

- Diskussion med KFN presidium om Killgrupper och Tjejgrupper. 

- Kammarrätten i Göteborg meddelar att man förväntar sig närvaro från social sektorn vid 

förhandlingar. 

- Ytterligare en fältassistent i tjänst med visst fokus för nyanlända ungdomar. 

_____ 

 


