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SOCIALNÄMNDEN

Plats och tid

Älvkullen
Torsdagen den 5 november 2020 kl 14:00

Beslutande

Margareta Johansson (KD), ordförande
Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordf
Helena Lindblom Ohlson (SD), 2:e vice ordf
Anette Roslund (C)
Kent Staaf (S)
Lena Hyltén-Cavallius (MP)
Björn Lindqvist (V)
Roger Stenberg (SD)
Magnus Flink (M)

Övriga

Leif Ohlin (M)
Carl Malmqvist (KD)
Karolina Frick (V)
Ewa Näslund, socialchef, social sektor

Utses att justera

Margareta Johansson, Helena Lindblom
Ohlson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, kanslienheten fredag 6 november 2020 kl. 11.00

Paragrafer 87

Sekreterare

Ewa Näslund
Ordförande

Margareta Johansson (KD)
Justerande

Margareta Johansson (KD)

Helena Lindblom Ohlson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-05

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-06

Protokollets förvaringsplats

Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

2020-11-30
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Innehållsförteckning
Ärende
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Sida

Avgifter för äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning.................... 3

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-05

3 (4)

SOCIALNÄMNDEN

Dnr SN 2020/249

§ 87 Avgifter för äldreomsorg och omsorg för
personer med funktionsnedsättning
Beslut
Socialnämnden beslutar:
1. Upphäva tidigare beslut Avgift för äldreomsorg och omsorg för personer med
funktionsnedsättning §88 2020-10-22.
2. Föreslå Kommunfullmäktige att besluta om förändring av avgifterna för insatser enligt
socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen för äldre och personer med
funktionsnedsättning i enlighet med bifogat förslag.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Social sektor i Höörs kommun arbetar aktivt för att kontinuerligt anpassa vår organisation,
våra arbetssätt och våra verksamheter efter givna ramar, rådande förutsättningar och
efter de behov som finns.
En allmän översyn av avgifterna inom äldreomsorgen, den kommunala hälso- och
sjukvården samt socialpsykiatrin har genomförts, några förtydligande avseende
hjälpmedel och en genomgång av hela avgiftsdokumentet har genomförts. Inga höjningar
föreslås men nya avgifter har tillförts då några insatser tillkommit.
Insatserna biståndsbedömt trygghetsboende Orup samt GPS-larm är nya insatser och
hyra för Orup samt avgift för GPS-larm har införts.
Även hyror för gruppbostaden på Rundgatan samt boendet med särskild service på
Apoteksgatan har tillförts.
Förändring kring hur man arbetar med måltider inom socialpsykiatrin planeras varför
avgift för måltider i boendet med särskild service har tillförts.
Justering av beräkning av minimibelopp på bostad med särskild service på Apoteksgatan
föreslås.
Utifrån ovanstående föreslår undertecknade att avgifterna för insatser enligt
socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvården förändras i enlighet med skrivelsen ”Avgifter
för insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen – äldre och personer
med funktionsnedsättning”.

Överläggning
Helena Lindblom Ohlson (SD) och Roger Stenberg (SD) vill ha en redovisning i
socialnämnden av kostnaderna (el, städning, vaktmästare, sopor och drift) för det
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-05

4 (4)

SOCIALNÄMNDEN

biståndsbedömda trygghetsboende på Orup efter ett år.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse avgifter 2020 FINAL.docx
2. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 2021.doc
3. Jämförelse hyror på särskilda boenden och biståndsbedömt trygghetsboende.docx
4. Elförbrukning Trygghetsboende.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

