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Plats och tid Kommunhuset Höjden 
 Torsdagen den 15 juni 2017 kl 13:00 – 17:50 
  
Beslutande Anders Magnhagen (S), ordförande 

Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordf 
Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf 
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Stefan Liljenberg (SD) 
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Yvonne Espinoza (S), tjg ers 
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Anders Svensson, §§ 114-120, 124 
Ann-Sofie Martinsson, §§ 114-120, 124 
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Utses att justera Lars-Håkan Persson Paragrafer 114 - 130 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset Söderg 28, 2017-06-20 
  
Sekreterare  
 Thomas Andersson 
  
Ordförande  
 Anders Magnhagen 
  
Justerande  
 Lars-Håkan Persson 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2017-06-15 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-06-20 Datum då anslaget tas ned 2017-07-12 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
 Anders Magnhagen 
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Dnr SN 2017/374 

§ 114 Ny portal för nämndens arbete - 
Meetings+ 

Ärendebeskrivning 
Information om hur vi kommer in i Meetings+ för att ta del av kallelser och handlingar till 
våra möten. Inför informationen behöver alla se till att ha med sig sin iPad och att den har 
MobileIron installerat. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 115 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Upprop av nämnden ledamöter och ersättare. Notering av närvaro. 

Linda Andersson (S), Ellinor Dahlgren (S) och Jessica Ashworth (M) är inte närvarande. 
Annelie Salonen (S), Yvonne Espinoza (S) respektive Katarina Dyrssen (M) tjänstgör i 
deras ställe. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 116 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden godkänner föredragningslistan enligt den i kallelsen bifogade listan. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens godkännande av föredragningslista till mötet. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 117 Val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden utser Lars-Håkan Persson (M) till justerare av protokollet. Justering i 
kommunhuset 20 juni 2017 klockan 8:30. 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare till mötets protokoll. 

Ellinor Dahlgren (S) är i tur att justera men är frånvarande och i stället föreslår Anders 
Magnhagen Lars-Håkan Persson (M). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/974 

§ 118 Beslut i delegerade ärenden 

Beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av beslut i delegerade ärenden. Besluten redovisas förtecknade i lista. 

Beslutsunderlag 
Förteckning av beslut. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/960 

§ 119 Anmälningar 

Beslut 
Socialnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
  

Anmälda ärenden: 

A. Länsstyrelsen Skåne 

Meddelande om bidrag till Personligt ombud 2017. Beviljas till verksamhet med 0,75 % 
tjänst. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2017/29 

§ 120 Ekonomi och verksamhet 

Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av nämndens ekonomi för innevarande budgetperiod. En uppföljningsrapport 
och en rapport om externa placeringar föreligger redovisas.. 

Beslutsunderlag 
Prognos för maj 2017 
Externa placeringar - rapport och prognos. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2017/286 

§ 121 Arbetsutskottets protokoll 

Beslut 
Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av protokollet från social nämndens arbetsutskott 2017-05-31. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 2017-05-31 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2017-06-15  11 (19) 
    
SOCIALNÄMNDEN    
    
 

Dnr SN 2017/377 

§ 122 Riktlinjer för högsta godtagbara hyra 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att höja schablonen för högsta godtagbara boendekostnad enligt 
förslag med avgiftshöjning enligt alternativ 2. 

Ärendebeskrivning 
Vid ansökan om ekonomiskt bistånd kan den enskilde kommunmedborgaren, enligt Höörs 
kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd, också ansöka om bistånd avseende sina 
boendekostnader. Som grund för de boendekostnader som godtas i normberäkning ligger 
nämndens riktlinjer men också en bedömning av om bostadens storlek och kostnad är 
skälig i förhållande till de behov den enskilde kan ha. 

När det gäller skälig boendekostnad i Höörs kommun ska socialnämnden varje år göra en 
bedömning av behovet av uppräkning. Detta har vanligtvis motsvarat den procentuella 
uppräkning som förhandlats fram inom allmännyttan för det aktuella året. Ett förslag på 
riktlinjer för högsta godtagbar hyra för 2017 föreligger. Förslaget innehåller 2 alternativ. 1 
höjning med 0,72 % och 2 höjning med 5 %. 

Yrkanden 
Lars-Håkan Persson (M) yrkar på arbetsutskottets förslag med alternativ 2. 

Helena Ohlson (SD) yrkar på arbetsutskottets förslag med alternativ 1. 

Anneli Salonen (S) yrkar på arbetsutskottets förslag med alternativ 2. 

Beslutsordning 
Nämnden godkänner beslutsordningen där förslagen ställs mot varandra. Lars-Håkan 
Persons (M) och Anneli Salonens (S) gemensamma yrkande laggs för beslut och därefter 
Helena Ohlsons (SD) yrkande. Ordföranden finner att Lars-Håkan Persons (M) och Anneli 
Salonens (S) yrkande vunnit nämndens bifall. 

Beslutsunderlag 
Förslag till höjning av högsta godtagbara boendekostnad för perioden 1707011 - 80630 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2017/364 

§ 123 Rapport sociala jouren 2016 

Beslut 
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Rapport från sociala jouren avseende verksamheten 2016. 

Beslutsunderlag 
Rapport sociala jouren 2016 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2017/245 

§ 124 Översyn av insatser i ordinärt boende 
kopplat till resursfördelningssystemet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar, 

att resursfördelningssystemet ska baseras på beslutad schablontid, 

att handläggaren ska fatta beslut i enlighet med IBIC, Individens Behov I Centrum, 

att schablontid inom respektive IBIC-område beslutas av enhetschef i hemtjänsten, 

att ersättning till hemtjänsten ska beräknas på direkt påverkbara kostnader och övriga 
kostnader anslagsfinansieras, 

att anta riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionsnedsatta enligt 
förslag samt 

att anta schablontider enligt bifogat förslag. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsgruppen har fått i uppdrag att göra en översyn av insatser i ordinärt boende kopplat 
till resursfördelningssystem. 

Syftet med att införa ett resursfördelningssystem var att synliggöra volymförändringar 
inom hemtjänsten. Efter fyra års användning kan vi konstatera att systemet inte har någon 
ekonomisk effekt samtidigt som det är en stressfaktor för hemtjänsten att försöka uppnå 
beslutad medborgartid. Resursfördelningssystemet är dessutom mycket komplicerat och 
tar mycket tid i anspråk. 

Beslutsunderlag 
Se bifogade dokument: 
Översyn av insatser i ordinärt boende kopplat till resursfördelningssystemet 
Riktlinjer för beslut om insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionsnedsatta i 
enlighet med IBIC 
Schablontider för hemtjänstinsatser enligt SoL 
Resursfördelningssystem hemtjänst 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2017/361 

§ 125 Organisation inom hemtjänsten 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att förändra organisationen i enlighet med ”Förslag till 
organisation i äldreomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning”. 

Ärendebeskrivning 
Två enhetschefer går i pension under året och två enhetschefstjänster är vakanta och 
med anledning av det gör vi nu en översyn av organisationen 

I hemtjänsten finns idag 2 enhetschefer med delat ledarskap. De är närmsta arbetsledare 
för 124 medarbetare fördelat på fyra hemtjänstgrupper med gruppledare i respektive 
grupp samt en larmgrupp, nattpatrull och Kungshällans trygghetsboende. 

Gruppledarrollen inrättades i form av ett projekt. Uppdraget var att leda och fördela det 
dagliga arbetet samt att optimera tidsanvändningen. 

En uppföljning av gruppledarrollen har gjorts i form av enkät till medarbetarna i 
hemtjänsten, till gruppledarna och till de båda enhetscheferna. Uppföljningen visar att 
gruppledarrollen upplevts både som positiv och negativ men att man upplevt det 
problematiskt att gruppledarna inte haft tillräckligt mandat att fatta beslut och att man 
därför efterfrågar ett närmre ledarskap av chef. Ett förslag på organisation föreligger. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse - förslag till organisation i äldreomsorg och omsorger om personer med 
funktionsnedsättning 
Organisationsskiss 
Utvärdering av gruppledarrollen 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2017/214 

§ 126 Årsredovisning från Finsam 

Beslut 
Socialnämnden meddelar kommunstyrelsen att man inte har något att erinra samt att för 
sin del godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Årsrapport föreligger från Finsam med skrivelse och begäran om yttrande från 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Brev till ägarna 
Årsredovisningen 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2016/922 

§ 127 Bygga nytt särskilt boende 

Beslut 
Socialnämnden meddelar Kommunstyrelsen att nämnden finner att alternativ 1 är det 
bästa alternativet utifrån uppdraget att samordna och samlokalisera särskilt boende, 
förskola och tillagningskök och att det är nämndens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens behov av särskilt boendeplatser är större än antalet i egen regi. Beslutad 
insats efter ansökan, utredning, bedömning och beslut är att det ska verkställas inom 3 
månader. Med anledning av demografin, förändring i lagstiftning samt större 
sjukvårdsinsatser som kan göras i hemmet finns incitament att utöka antalet särskilt 
boendeplatser i Höör. 

Yrkanden 
Stefan Liljenberg (SD) bifaller arbetsutskottets förslag att föreslå alternativ 1. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse om alternativa verkansformer med bilagor 1-3 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr SN 2017/375 

§ 128 Delegering av beslutsrätt till 
handläggare 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge Jenny Börjesson delegation att fatta beslut enligt 
socialtjänstlagen i enlighet med delegationsförteckningen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt delegationsförteckning erhåller personal inte automatisk självständig delegation 
förrän närmsta chef har säkerställt att medarbetaren har tillräckliga kunskaper för att fatta 
självständiga beslut på nämndens vägnar. 

Jenny Börjesson har from 170201en visstidsanställning som biståndshandläggare och 
from 170301 en tillsvidare tjänst som biståndshandläggare. Jenny har sedan hon började 
hos oss arbetat med att utreda och bedöma kommunmedborgares behov av stöd och 
hjälp enligt SoL och bedöms ha tillräckliga kunskaper för att fatta självständiga beslut på 
nämndens vägnar i enlighet med gällande delegationsförteckning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-05-23 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 129 Redovisning från kontaktpolitiker 

Ärendebeskrivning 
Reovisning från kontaktpolitiker till socialnämndens olika verksamheter. Närvarande 
ledamöter och ersättare har inget att redovisa. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 130 Socialchefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Information från socialchefen om aktualiteter inom socialnämndens verksamhetsområde. 
Ordföranden inleder med att informerar nämnden om att socialchefen har beslutat att 
säga upp sig från sin tjänst i kommunen. Socialchefen tar därefter upp följande 
informationspunkter. 

- Budgetberedningen har föreslagit indragning av 4 tjänster inom social sektor där 
sektorchefen redovisar förslag till kommundirektören och informerar socialnämnden. 

- LOV-tjänsterna. 

- Mobipen-systemet. 

- Socialtjänstens ISO-certifiering har godkänts enligt nya standarden. Nämnden ger sitt 
gillande till att medarbetarna delges en välförtjänt ”sommartårta” för sitt goda arbete. 

- Ett möte om det nya HSL-avtalet med deltagande av ordförande och 1: vice ordförande. 

- Medgivande till HSL-vård för sommarvistelse i Höör. 

- Riktlinjerna för parboende ytterligare översyn. 

- Den så kallade Äldreutredningen (Utredningen om nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen, (Susanne Rolfner Suvanto)) är slutförd och läsning av sammanfattningen 
rekommenderas. 

- Socialtjänstlagen ska ses över 

- Lokal som kan disponeras an Kamratföreningen Länken ser över för att åtgärda av 
brister. 

- Träff med Genomföranderådet 

- Genomförda trygghetsvandringar 

- Aktuella integrationsfrågor 

- Vikarier under sommaren 2017. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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