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Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 97 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro. Maria Truedsson 

(MP) och Jessica Ashworth (M) är inte närvarande och ersätts av Johan Magnusson (MP) 

respektive Margareta Johansson (KD). Margareta Johansson (KD) lämnar mötet efter 

punkt 13 i föredragningslistan (§ 109) och Anneli Salonen (S) går då in som 

tjänstgörande. 

_____ 
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§ 98 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet.  

_____ 
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§ 99 Val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden utser Harriet Paulsson att justera protokollet. Justering i Kommunhuset 

den 23 maj 2017 klockan 8:30. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Jessica Ashworth (M) är i tur att justera men är inte närvarande. Harriet Paulsson (C) 

föreslås som juterare som nästa i tur. 

_____ 
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Dnr SN 2016/974 

§ 100 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning till socialnämnden av beslut som fattas med delegerad beslutsrätt. Besluten 

redovisas i föreliggande förteckning. 

_____ 
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Dnr SN 2016/960 

§ 101 Anmälningar 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
  

Anmälda ärenden 

A. Länsstyrelsen 

Återrapportering av uppdrag 40 enligt regleringsbrevet för 2017. 

_____ 
  



 

PROTOKOLL 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-05-18  8 (19) 
    

SOCIALNÄMNDEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr SN 2017/29 

§ 102 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden lägger den ekonomiska uppföljningen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Avstämning av ekonomi och verksamhet för innevarande budgetperiod. Ann-Sofie 

Martinsson presenterar uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Kommande underlag: 

Uppföljning och prognos till och med april 

_____ 
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Dnr SN 2017/197 

§ 103 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-04 läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från arbetsutskottets sammanträde den 4 maj 2017.  

_____ 
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Dnr SN 2017/318 

§ 104 Ansökan om två medföljande 

assistenter för resa 

Sekretess 
_____ 
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Dnr SN 2017/361 

§ 105 Organisation inom hemtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att tacka för informationen och ser fram mot redovisning av det 

fortsatta arbetet. 

Ärendebeskrivning 
Kent Andersson redovisar förslag och planer på förändringar inom äldreomsorgen med 

mera i syfta att utveckla och effektivera verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Organisation äo-of 

Utvärderring gruppledarrollen 

Förslag organisation 

_____ 
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Dnr SN 2017/263 

§ 106 Blockhyrning av särskilda 

boendeplatser - förfrågningsunderlag 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förfrågningsunderlaget.  

Ärendebeskrivning 
Anders Svensson redovisar det förfrågningsunderlag, som utarbetats på socialnämndens 

uppdrag, för upphandling av platser för särskilt boende genom blockhyrning. 

_____ 
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Dnr SN 2017/352 

§ 107 Prisjustering LOV servicetjänster 2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastslå den definitiva ersättningen per utförd timme år 2017 till 

317,68 kr. 

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 
Tjänsteskrivese - Prisjustering enligt avtalet med leverantörer av servicetjänster i 

hemtjänsten 2017 

_____ 
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Dnr SN 2016/914 

§ 108 Rapport från Socialnämndens interna 

kontroll 2017 första halvåret 

Beslut 
Socialnämnden godkänner rapporten avseende intern kontroll för år 2017. 

Sociala sektorn ges i uppdrag att redovisa handlingsplaner för att komma tillrätta med 

båda de kontrollerade punkterna samt, att en uppföljande kontroll av båda punkterna 

genomförs under hösten år 2017 och redovisas i samband med att resultatet för den 

interna kontrollen redovisas under andra halvåret. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2017-02-23 om en intern kontrollplan där fyra olika processer 

ska kontrolleras under år 2017. Två av dessa har genomförts under våren.  

- Beslutade insatser och verkställda insatser i verksamhetssystemet 

- Rutinen för loggkontroller 

Beslutsunderlag 
Rapport till socialnämnden intern kontroll 2017 första halvåret  

_____ 
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Dnr SN 2017/360 

§ 109 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Beslut 
Socialnämnden i Höör antar riktlinjerna 2017 för ekonomiskt bistånd inklusive 

delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska revideras årligen. Förslag till riktlinjer för 2017 

föreligger. 

Beslutsunderlag 
Förslag - riktlinjer 2017 

_____ 
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Dnr SN 2017/323 

§ 110 Delegation Medborgarcenter avseende 

S-protokoll 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge namngivna medarbetare i Medborgarcenter delegation på 

att besluta i faderskapsärenden, gällande godkännande av faderskapsbekräftelser 1 Kap 

4 § 1 st Föräldrabalken, för nämndens räkning samt att ge samma medarbetare 

begränsad tillgång till verksamhetssystemet ProCapita för att möjliggöra uppdraget.  

Delegationen ska vara personlig, och i separata beslut.  

Socialnämnden beslutar även att ändra punkt 2.1 i delegationsordningen till - assistent 

samt administrativ personal Medborgacenter Höörs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Hanteringen av faderskapsärenden är omfattande och består av två olika typer av 

fastställande av faderskap, de förenklade och övriga. Övriga är generel lt mer 

komplicerade och utreds därför av familjerätten på IFO, de förenklade som godkännande 

av faderskapsbekräftelser 1 Kap 4 § 1 st Föräldrabalken, utreds av administratör. Oavsett 

vilken typ av ärende så är det att betrakta som myndighetsutövning, och k räver både 

adekvat utbildning och delegation. 

Sedan den administratör som tidigare arbetat med s-protokoll slutade förra året, finns 

kompetensen endast hos våra familjerättssekreterare, som därför också tagit tillbaka den 

handläggningen tillfälligt under tiden vi hittar en annan lösning. Detta innebär en utökad 

arbetsbelastning för familjerätten och utrymmet till att handlägga dessa ärenden över tid 

är begränsat. 

Medborgarcenter har efterlyst olika typer av arbetsuppgifter som de kan överta från 

sektorerna och lägga till kommunens serviceutbud hos dem. En av de uppgifter som 

många kommuner valt att lägga ut på liknande sätt är just de förenklade faderskapen. I 

april köpte medborgarcenter därför in en utbildning till samtliga medarbetare där, så att 

alla ska besitta den kompetensen. En administratör på Ifo deltog också i utbildningen för 

att kunskapen ska finnas även här vid behov. Medborgarcenter och individ- och 

familjeomsorgen delar på utbildningskostnaden. 

Kunskap, delegation och tillgång till verksamhetssystemet är de förutsättningar som 

måste finnas innan verksamheten kan hanteras av medborgarcenter.  

Utbildningen är klar, personal från medborgarcenter medverkar när familjerättssekreterare 

träffar föräldrar, och denna skrivelse behandlar de övriga förutsät tningarna. Delegation till 

respektive medarbetare kommer efter detta beslut att hanteras i separata ärenden.  

_____ 
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Dnr SN 2017/323 

§ 111 Delegation gällande godkännande av 

faderskapsbekräftelser jml 1 Kap 4 § 1 st 

Föräldrabalken 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge följande medarbetare i medborgarcenter delegation 

gällande godkännande av faderskapsbekräftelser jml 1 Kap 4 § 1 st Föräldrabalken:  

Jenny Johansson (790206-4026) 

Caroline Wickberg (820731-4025) 

Lena Andersson (570618-2945) 

Anna Karlqvist (690505-5668) 

Beslutet föreslås gälla fr o m 170601. 

Ärendebeskrivning 
Enligt socialnämndens delegationsförteckning antagen 2016, 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. 

Godkännande av delegation att fatta beslut i förenklade faderskapsärenden, så kallade S-

protokoll, behöver fattas av socialnämnden då delegationen kommer att ligga utanför 

Individ och familjeomsorgens organisation. 

Delegation föreslås för ordinarie personal i Höörs kommuns medborgarcenter enligt 

beslut i Socialnämnden 170518 och enligt delegationsförteckningen punkt 2.1.  

_____ 
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§ 112 Redovisning från kontaktpolitiker 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av kontaktpolitikernas uppdrag på respektive verksamhet inom 

socialnämndens verksamhet. 

Inget finns att redovisa på detta sammanträde. 

_____ 
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§ 113 Socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om aktualiteter inom socialnämndensverksamhet.  

 - Fyra omsorgsambassadörer har engagerats. 

- Stort intresse visat från vårdbolag, att bygga och driva särskilda boenden i kommunen.  

- Upphandling av hjälpmedel, tillsammans med flera kommuner, är pågående. 

- Samarbete enligt HSL-avtalet. 

- Trygghetsvandring i Höör och efterföljande diskussion med syfte att hitta sådant som 

kan öka tryggheten. 

- 30 juni är det möte hos länsstyrelsen angående tillstånd och tillsyn av alkoholservering.  

- Förberedelser görs för certifiering enligt ny standard. 

- Lex Sarah-utredning 

- Höörs kommun står i år värd för nordiska familjerådslagskonferensen. Program för 

konferensen presenteras. 

_____ 

 


