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Plats och tid

Kommunhuset, Höjden
Torsdagen den 11 april 2019 kl 13:00

Kallade ledamöter

Margareta Johansson (KD), ordförande
Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordf
Helena Lindblom Ohlson (SD), 2:e vice ordf
Birgitta Krüger (L)
Anette Roslund (C)
Kent Staaf (S)
Elin Vinblad (MP)
Björn Lindqvist (V)
Roger Stenberg (SD)

För kännedom

Magnus Flink (M)
Leif Ohlin (M)
Ann Krogsgaard (L)
Carl Malmqvist (KD)
Lena Hyltén-Cavallius (MP)
Johan Persson (V)
Lars Andersson (SD)
Robert Nilsson (SD)

Välkomna
Margareta Johansson
ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Dnr

1

Upprop

2

Introduktionsutbildning 2 för förtroendevalda

3

Godkännande av föredragningslistan och val av justerare

4

Beslut i delegerade ärenden

SN 2019/9

5

Delegering av beslutsrätt till handläggare

SN 2019/98

6

Delegering av beslutsrätt till handläggare

SN 2019/99

7

Arbetsutskottets protokoll

SN 2019/63
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Ärende/Föredragande

Dnr

8

Ekonomisk månadsuppföljning

SN 2019/92

9

Kontaktpolitiker 2019-2022

SN 2019/68

10

Behov av boende med särskild service enligt LSS

SN 2019/100

11

Biståndsbedömt trygghetsboende

SN 2019/101

12

Granskning av offentlighetsprincipen i Höörs kommun 2018

SN 2019/71

13

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare i vissa fall

14

Öppenvårdsinsatser i Höörs kommun 2018

SN 2019/93

15

Verksamhetsberättelse avseende Vuxengruppen 2018

SN 2019/97

16

Intern kontroll 2019 för socialnämnden

SN 2019/65

17

Intern revision av Norrevärns gruppboende

SN 2018/343

18

Verksamhetsredovisning Barnahus i mellersta Skåne 2018

SN 2019/102

19

Familjerådgivningen i Lund med samverkanskommuner

SN 2019/103

20

Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling
avseende hälso- och sjukvården i Skåne

SN 2018/352

21

Socialchefen informerar
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2019-04-04
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2

Introduktionsutbildning för
förtroendevalda

Ärendebeskrivning
Nästa steg i social sektors utbildningsprogram om de verksamheter som nämnden
ansvarar för.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Sida
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3

Godkännande av föredragningslistan och
val av justerare

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet.
Val av justerare för mötets protokoll.
Anette Roslund (C) är nästa i turordning för justering.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Dnr SN 2019/9

4

Beslut i delegerade ärenden

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut som fattas med beslutsrätt som delegerats av socialnämnden.
Besluten redovisas i förteckningar.

Beslutsunderlag
Delegerade beslut februari
Delegerade beslut mars
Månadsredovisning februari
_____
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Datum

Sida

2019-04-04

7 (24)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2019/98

5

Delegering av beslutsrätt till handläggare

Förslag till beslut
Redovisningen av beslutet läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
Anmälan av ny delegat.
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 Biståndshandläggare Jessica Rylander
har varit anställda sedan 180901. Hon har sedan dess arbetat tillsammans med erfaren
biståndshandläggare och enhetschef som handledare. Hon har under denna period inte
fattat självständiga beslut. Nu är hon introducerad i vårt sätt att arbeta och jag bedömer
att Jessica har kompetens att fatta självständiga beslut i enlighet med gällande
delegationslista.

Beslutsunderlag
Beslut att delegera
_____
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Dnr SN 2019/99

6

Delegering av beslutsrätt till handläggare

Förslag till beslut
Redovisningen av beslutet läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av ny delegat.
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 Biståndshandläggare Simone Waad
har varit anställda sedan 181126. Hon har sedan dess arbetat tillsammans med erfaren
biståndshandläggare och enhetschef som handledare. Hon har under denna period inte
fattat självständiga beslut. Nu är hon introducerad i vårt sätt att arbeta och jag bedömer
att Simone har kompetens att fatta självständiga beslut i enlighet med gällande
delegationslista.

Beslutsunderlag
Beslut att delegera
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
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9 (24)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2019/63

7

Arbetsutskottets protokoll

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger arbetsutskottets protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokollet från sammanträde med socialnämndens arbetsutskott den 28
mars 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll SNau 190328
_____
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Dnr SN 2019/92

8

Ekonomisk månadsuppföljning

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att lägga redovisningen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av socialnämndens ekonomi innevarande budgetperiod till och med februari.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning 02
Externa placeringar 02
_____
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Dnr SN 2019/68

9

Kontaktpolitiker 2019-2022

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har under föregående mandatperiod utsett kontaktpolitiker, med uppdrag
att närmare hålla kontakt och följa utvalda verksamheter inom socialnämndens
ansvarsområde. Socialnämnden beslutade i januari att ge sociala sektorn i uppdrag att
göra an lista över verksamheterna. Utifrån denna kan ledamöter och ersättare ges
möjlighet att komma med önskemål inom vilket verksamhet man vill verka som
kontaktpolitiker.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-02-28 § 32
Kontaktpolitikers uppgifter och roll
Kontaktverksamheter 2019-22
_____
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Datum
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Dnr SN 2019/100

10

Behov av boende med särskild service
enligt LSS

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås av arbetsutskottet besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att HFAB ska tilldela Omsorg om personer med funktionsnedsättning inom Social sektor
en lägenhet per år ur lägenhetsbeståndet.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har i nuläget tre gruppbostäder, Vinkelgatan, Rundgatan och Norrevärn
med totalt 19 platser samt Apoteksgatan som är ett boende inom socialpsykiatrin med
fem platser. Utöver detta så blockförhyr kommunen sex platser på Södra Munkarp (vilket
drivs av Attendo) samt köper fem externa platser för medborgare som har behov som inte
kan tillgodoses i kommunens egen verksamhet. Dessa lägenheter/platser tillgodoser
befintligt behov av boendeplatser men verksamheten för personer med
funktionsnedsättning märker en utveckling mot ett ökat behov av mer individanpassade,
individuella bostäder.
Verksamheten ser ett behov av att framåt kunna knyta satelitlägenheter till befintliga
boenden för att bättre kunna svara upp mot ovan beskriven utveckling.
Inom verksamhetsområdet Omsorg om personer med funktionsnedsättning finns bostäder
med särskild service till personer med funktionsnedsättning. Vuxnas rätt till bostad med
särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) regleras i 9 kap 9 § p. 9 LSS. Bostäder enligt denna
punkt finns i tre huvudformer:
En särskilt anpassad bostad utan fast bemanning som anvisas av kommunen.
En servicebostad med visst fast basstöd genom fast anställd personal.
En gruppbostad där det krävs fast bemanning som i huvudsak ska täcka medborgarnas
hela stödbehov.
Bostäder med särskild service enligt ovan beviljas enligt 9 kap 9 § LSS och boende inom
socialpsykiatrin beviljas enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) efter utredning av
biståndshandläggare. LSS-lagstiftningens målsättning är att främja jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 § LSS, det
vill säga personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, med
förvärvade hjärnskador eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
inte beror på normalt åldrande. Genom insatser enligt LSS ska medborgaren tillförsäkras
goda levnadsvillkor (7 § LSS).
Insatser som beviljas enligt SoL ska vara av god kvalitet (3 kap 3 § SoL) och bistånd
enligt 4 kap1 § SoL ska tillförsäkra medborgaren en skälig levnadsnivå och biståndet ska
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utformas så att det stärker medborgarens möjligheter att leva ett självständigt liv.
Höörs kommun har i nuläget tre gruppbostäder, Vinkelgatan, Rundgatan och Norrevärn
med totalt 19 platser samt Apoteksgatan som är ett boende inom socialpsykiatrin med
fem platser. Utöver detta så blockförhyr kommunen sex platser på Södra Munkarp (vilket
drivs av Attendo) samt köper fem externa platser för medborgare som har behov som inte
kan tillgodoses i kommunens egen verksamhet. Dessa lägenheter/platser tillgodoser
befintligt behov av boendeplatser men verksamheten för personer med
funktionsnedsättning märker en utveckling mot ett ökat behov av mer individanpassade,
individuella bostäder vilka nämns under punkt a och b ovan. Detta behov finns utifrån att
medborgarnas behov och problematik förändrats och det blir allt svårare att tillgodose
främst yngre medborgares behov i gruppbostäder.
Likaså upplever verksamheten även att det blir allt svårare att bedriva en kvalitativ
verksamhet där flera personer med funktionsnedsättning bor gemensamt i en
gruppbostad just utifrån medborgarnas olika behov och funktionsnedsättning.
Verksamheten ser ett behov av att framåt kunna knyta satelitlägenheter till befintliga
boenden för att bättre kunna svara upp mot ovan beskriven utveckling och föreslår därför
Socialnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att HFAB årligen ska tilldela
Omsorg om personer med funktionsnedsättning en lägenhet ut lägenhetsbeståndet.
_____
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Dnr SN 2019/101

11

Biståndsbedömt trygghetsboende

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen att inleda ett
samarbete med syfte att öppna ett biståndsbedömt trygghetsboende på Orup.

Ärendebeskrivning
Äldres behov har blivit alltmer olika i takt med den ökande mångfalden i befolkningen och
därmed ställs även större krav på att äldreomsorgen har ett varierat utbud som kan
anpassas till äldres skilda förutsättningar.
Den 2 april 2019 införs en ny särskild boendeform för äldre som kommer att kallas
biståndsbedömt trygghetsboende. Denna boendeform är därmed avsedd för en annan
målgrupp än personer som behöver service och omvårdnad dygnet runt.
Pelle Skerup, ägare till Orupssjukhuset, tog kontakt med Höörs kommun i slutet av 2018
för att diskutera ett eventuellt gemensamt projekt gällande boende för äldre i fastigheten.
De planerade 22 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen lämpar sig utmärkt
som biståndsbedömt trygghetsboende.
Förslag till beslutsmotivering
Att kunna erbjuda olika former av trygghetsboenden för äldre i kommunen innebär att fler
kan flytta från ensligt belägna bostäder som inte är anpassade efter äldres behov till
social gemenskap och väl planerade lägenheter. På så sätt kan behovet av särskilt
boende fördröjas och i många fall helt undvikas. Genom att trygghetsboendet på Orup är
biståndsbedömt kommer de personer som har störst behov av denna boendeform att
också beviljas detta. Tillsammans med trygghetsboendet på västra stationsområdet
kommer äldres olika behov och preferenser avseenden boenden att kunna tillgodoses i
Höör.

Beslutsunderlag
Separat skrivelse om boende.
_____
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Dnr SN 2019/71

12

Granskning av offentlighetsprincipen i
Höörs kommun 2018

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta yttrandet som sitt.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en granskning av offentlighetsprincipen
genomförts i miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden. Revisorerna behandlade
rapporten vid sammanträdet 2018-12-12 och beslutade att översända den för yttrande till
miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden. Yttrandet ska ge svar på vilka
åtgärder som nämnderna avser att vidta med anledning av redovisade synpunkter och
rekommendationer samt ge svar på inom vilken tid respektive åtgärd ska genomföras.
Yttrande
I revisionsrapporten rekommenderas att socialnämnden ska besluta om riktlinjer för
ärendeberedning.
Eftersom riktlinjerna för ärendehantering är desamma för hela den kommunala
förvaltningen och inte en politisk fråga anser socialnämnden inte att riktlinjer ska beslutas
av nämnden.
Vidare rekommenderas att socialnämnden säkerställer att hänvisningar i rutiner och
nämndhandlingar sker till dataskyddsförordningen som den 25 maj 2018 ersatte
personuppgiftslagen.
Höörs kommuns förvaltningskansli ansvarar förr rutiner. Dessa är ännu inte uppdaterade
men problemet har identifierats och uppdatering kommer att ske.
Socialnämnden rekommenderas säkerställa att tillräckliga uppföljande kontroller
genomförs inom ramen för den interna kontrollen för att säkerställa att
personuppgiftsskyddade och sekretessbelagda uppgifter hanteras i enlighet med gällande
lagstiftning.
Eftersom det är förvaltningens kansli som ansvarar för detta ligger ansvaret på de interna
kontrollerna där.
Slutligen rekommenderas att socialnämnden säkerställer att revisionen, för att kunna
fullgöra sitt granskningsuppdrag, får tillgång till protokoll, företrädesvis elektroniskt,
innehållande åtminstone personuppgiftsskyddade uppgifter.
Nämndsekreterarna har fått uppdraget av Kanslichef Gunilla Dencker att ge revisorerna
tillräcklig behörighet att se alla dokument utom de som är sekretessmarkerade (det görs i
W3D3). Sekretess får revisorerna tillgång till vid förfrågan om behov uppstår i något
enskilt ärende.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2019-04-04

16 (24)

SOCIALNÄMNDEN

13

Ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare i vissa fall

Förslag till beslut
Arbetsutskott föreslå att Socialnämnden i Höör beslutar att ingå avtal med särskilt
förordnade vårdnadshavare i de fall där ersättning inte utgår från någon annan.

Ärendebeskrivning
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och
den hjälp som de behöver (2 kap. 2 § socialtjänstlagen, Sol). Avsikten med bestämmelsen
är emellertid inte att kommunen ska träda in i annan huvudmans ställe och den innebär
inte någon inskränkning i det ansvar som åvilar andra huvudmän. Kommunens ansvar är
på detta sätt begränsat till det egna uppdraget (vilket framgår av lagstiftningen) men det
kan emellertid uppstå situationer då kommunen under en begränsad tid får sörja för
nödvändig hjälp i väntan på att annan huvudman ingriper.
Så snart ett ensamkommande barn fått uppehållstillstånd ska socialnämnden i den
kommun barnet vistas (oftast i den kommun barnet blivit folkbokfört) väcka talan om eller
anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare till domstol (10 § lagen 200:429 om
god man för ensamkommande barn). Socialnämnden ska då vidta de åtgärder som krävs
för att barnet ska få en särskild förordnad vårdnadshavare. Nämnden kan inte frånsäga
sig sitt ansvar t.ex. p.g.a. svårigheter att hitta lämpliga personer för uppdraget.
Det finns inget lagstöd för att en särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till arvode för
övriga delar av uppdraget som inte avser förmyndarskap. Det är dock vanligt
socialtjänsten ingår avtal med särskilt förordnad vårdnadshavare och på så sätt att
reglerar att de får en ersättning för det arbete som läggs ner på omvårdnad om barnet.
Dessa delar ligger dock utanför överförmyndarens verksamhet. Det finns ett behov av
politisk vägledning i denna fråga därför bedöms den som angelägen och för att särskilt
förordnade vårdnadshavare till barn som är placerade i annan kommun än Höör ska få
möjlighet att utföra sitt uppdrag.

Beslutsunderlag
Utredning i ärendet 190328
_____
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Dnr SN 2019/93

14

Öppenvårdsinsatser i Höörs kommun
2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av sociala sektorns öppenvårdsinsatser 2018. Rapport föreligger.

Beslutsunderlag
Sammanställning Öppenvårdsinsatser 2018
_____
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Dnr SN 2019/97

15

Verksamhetsberättelse avseende
Vuxengruppen 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden lägger verksamhetsberättelsen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av sociala sektorns verksamhetsberättelse för Vuxengruppen 2018. Rapport
föreligger.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse Vuxengruppen 2018
_____
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Dnr SN 2019/65
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Intern kontroll 2019 för socialnämnden

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att anta föreslagen intern kontrollplan för
år 2019

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-02-28 om fyra processer som ska kontrolleras vid 2019
års kontroll. Utifrån detta beslut har sektorn tagit fram en intern kontrollplan för år 2019.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2019
SN § 25 2019
_____
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Dnr SN 2018/343

17

Intern revision av Norrevärns
gruppboende

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden godkänner handlingsplanen.

Ärendebeskrivning
Intern revision av Norrevärns gruppboende genomfördes 2018-11-19. En rapport från
revisionen är upprättad. Socialnämnden beslutade att verksamheten skulle upprätta en
handlingsplan för åtgärder som rapporten föreslår. En handlingsplan har upprättas och
föreligger nu för nämndens ställningstagande.

Beslutsunderlag
Handlingsplan efter intern revision.
Intern revision Norrevärn
_____
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Dnr SN 2019/102

18

Verksamhetsredovisning Barnahus i
mellersta Skåne 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att lägga verksamhetsredovisningen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av Barnahus mellersta Skåne, verksamheten 2018.

Beslutsunderlag
Verksamhetsredovisning 2018
Statistik 2018
_____
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Dnr SN 2019/103

19

Familjerådgivningen i Lund med
samverkanskommuner

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Familjerådgivningen i Lund, till vilken Höörs kommun tecknat ett samverkansavtal, har
kommit in med en verksamhetsberättelse för 2018.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2018
_____
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Dnr SN 2018/352

20

Granskning av avtalet om
ansvarsfördelning och utveckling
avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att anta sektorns svar som sitt till revisorerna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Höörs kommun har uppdragit åt Capire Consulting att göra en granskning
av kommunens roll i implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet som träffades
mellan Region Skåne och de skånska kommunerna 2016. Motsvarande granskning görs
parallellt i elva andra kommuner och i Region Skåne.
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med representanter
för vård- och omsorgsverksamheten i kommunen. Intervjuer/workshop har även parallellt
skett med företrädare för Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och
brukarorganisationer. Granskningen har genomförts under perioden april till juni 2018.
Revisionsrapporten och förslag på svar till revisorerna föreligger.

Beslutsunderlag
Skrivelse - svar
Bilaga till svar
Rapport Granskning av avtalen

_____
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Socialchefen informerar

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information från socialchefen om aktuella händelser inom socialnämndens verksamheter
och verksamhetsområde.
_____

