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§ 186 Val av justerande och tid för justering 

Beslut 
Gerty Holst (SD) är tillsammans med ordförande Birger Larsson (FP) utsedd 
att justera protokollet. 
 
Plats och tid: Kommunhuset måndagen den 3 november kl. 10.00 

_____ 
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§ 187 Anmälan om jäv 

Beslut 
Ingen anmälan om jäv 

_____ 
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§ 188 Initiering av nya ärenden 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna initierar att processen med att hemtagningsteamet skall 
placeras ut i hemtjänsten bordläggs tills en risk och konsekvensanalys 
presenterats. En analys som enligt socialdemokraterna skall ske tillsammans 
med förtroendevalda och chefer enligt den personalsamverkan som Sverige är 
känt för. S anser att beslut om bordläggning skall tas på socialnämndens möte 
2014 10 28 
 
Socialdemokraterna initierade ett ärende § 15 2014/224 om en utredning ang. 
Plan för verksamheten av personal, chefer och anhöriga i 
handikappomsorgen. S är inte alls nöjd med svaret. Förvaltningen menar att 
kommunstyrelsen skall besluta om framtida vision för handikappolitik, fritid, 
arbete och bostäder till funktionshindrade.  
S- anser att det är socialnämnden med sin expertkunskap som skall bereda 
och komma med förslag på utvecklingsområden. Därför yrkar S på att en 
planering skall presenteras i samverkan med brukare, anhöriga och chefer för 
en utvecklande god handikappomsorg i Hörby kommun 

_____ 
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§ 189 Protokoll från föregående möte 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga protokollet från föregående möte till 
handlingarna 

_____ 
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Dnr SN 2014/252 

§ 190 Intäkter och kostnader för 
flyktingmottagningen i Hörby Kommun 

Beslut 
Socialnämnden konstaterar att intäkter och kostnader kommer att redovisas i 
den åtgärdsplan som tagits fram med ledning av PwC:s åtgärdsrapporter.  
 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens sammanträde 2014-09-30 fick förvaltningen i uppdrag att 
vid socialnämndens sammanträde i oktober presentera intäkter och kostnader 
för flyktingmottagningen i Hörby Kommun 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-10-22 

_____ 
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Dnr SN 2014/243 

§ 191 Avtal med Migrationsverket 2015  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att teckna ett separat avtal med Migrationsverket om 
att tillhandahålla 6 platser för asylsökande ensamkommande barn i åldern 13-
17 år samt teckna ett separat avtal med Migrationsverket om 9 platser för barn 
med permanent uppehållstillstånd (PUT) 

Ärendebeskrivning 
Från 2014-01-01 har Migrationsverket möjlighet att anvisa ensamkommande 
barn som söker asyl till kommunerna oavsett om kommunen har en 
överenskommelse eller inte om mottagande.  
 
Hörby har hittills under år 2014 tagit emot 8 ensamkommande barn. Hörby 
Kommuns fördelningstal för år 2015 är 8 asylplatser, vilket i praktiken innebär 
att Hörby kan komma att ta emot 16 barn och även fler beroende på hur 
många barn som söker asyl i Sverige.  
 
Utredarens förslag är att Hörby Kommun tecknar ett avtal med 
Migrationsverket om 6 asylplatser samt 9 PUT-platser. Avtalet om PUT-
platser kommer att behöva revideras om under år 2015 efterhand som fler 
och fler barn får PUT. 
 
Att upprätta ett avtal med Migrationsverket gagnar kommunen då Hörby 
Kommun har rätt att uppbära en schablonersättning om 500 tkr/år samt även 
schablonersättning för varje belagd plats med 1900 kr/dygn oavsett kostnad. 
För ej belagd plats utgår 1600 kr/dygn. Kommunen har rätt till full 
kostnadstäckning för de barn som är omhändertagna jml LVU (lagen om vård 
av unga) 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-10 att Socialnämnden har rätten att 
teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. 

Yrkanden 

Susanne Meijer (S) yrkar bifall till förslag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser daterade 2014-10-03 och 2014-10-07 
Förslag på avtal från Migrationsverket 
Arbetsutskottet § 355 

_____ 
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Dnr SN 2014/219 

§ 192 Bevakning av LAS-frågor 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens sammanträde 2014-08-21 initierades ett ärende angående 
bevakning av LAS-frågor 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-09-17 redovisade personalspecialist 
Elisabeth Wilson övergripande regler enligt lagen om anställningsskydd 
(LAS). Enhetschef Lena Sjöstrand redovisade socialförvaltningens rutiner 
kopplat till nämnda lagstiftning samt informerade om förvaltningens nya 
planeringsverktyg och planerade utbildningsinsatser 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2014-09-30 informerade personalchef 
Göran Malmström om regelverket kring lagen om anställningsskydd (LAS) 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2014-09-30 fick förvaltningen i uppdrag att 
redovisa antalet arbetstimmar och kostnader under 2014 för tills vidare 
anställd personal såväl som för timvikarier inom socialförvaltningen 
 
Lena Sjöstrand, bemanningsenheten redovisar följande underlag avseende 
perioden januari-augusti 2014: 
 
Timanställda   
Antal timmar: 51.825 timmar               
Kostnad: 11.228.000 kr                           
 
Tillsvidare anställd personal 
Antal timmar: 563.600 timmar 
Kostnad: 85.192.000 kr 

Beslutsunderlag 
Personalkontorets tjänsteskrivelse daterad 2014-08-27 
Arbetsutskottet § 359 

_____ 
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Dnr SN 2014/148 

§ 193 Nöjd medarbetare Index (NMI) 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga uppföljningen av Nöjd medarbetarindex 
2014 till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträde i socialnämndens arbetsutskott 2014-06-02 fick 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med en uppföljande rapport angående 
enkäten nöjd medarbetar index (NMI) 
 
IT-samordnare Rebecca Martinsson presenterar uppföljningen av Nöjd 
medarbetarindex  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-10-08 
Sammanställning Uppföljning NMI hösten 2014 
Kommentarer till NMI hösten 2014 
Arbetsutskottet § 362 

_____ 
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Dnr SN 2014/068 

§ 194 Budget 2015 samt planer 2016-2017 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ärendet utgår från föredragningslistan och 
kommer att behandlas vid ett extra insatt sammanträde i socialnämnden 2014-
11-04 

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2015 och planer för 2016-2017 har upprättats för 
socialnämndens verksamheter 
 
Budgetprocessen inleddes i februari 2014 med en gemensam information om 
nuläget, samt de ekonomiska förutsättningar och budgetramar som gäller för 
nämnderna 2015-2017 
 
Processen har till syfte att få en helhetssyn mellan budget, delårsrapporter och 
bokslut. Uppföljning och analys av det gångna året är utgångspunkten för 
budgetarbetet det kommande året. Budget fastställs av Kommunfullmäktige i 
november eller december och skattesatser fastställs av Kommunfullmäktige i 
november 
 
Framtaget förslag till budget för socialnämnden baseras på det 
planeringsunderlag som kommunfullmäktige fastställde den 23 juni 2014 § 89  

Beslutsunderlag 
Budget 2015 och planer 2016-2017 
Budgetfördelning mellan enheter 2015 
Arbetsutskottet § 357 

_____ 
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Dnr SN 2014/247 

§ 195 Ekonomiska nyckeltal för socialnämndens 
verksamheter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ekonomiska nyckeltal 
samt uppdra till förvaltningen att även fortsättningsvis redovisa ekonomiska 
nyckeltal vid socialnämndens sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens sammanträde 2014-09-30 fick förvaltningen i uppdrag att 
presentera ekonomiska nyckeltal för socialnämndens verksamheter. Ekonom 
Ingrid Närlund presenterade nyckeltalen vid arbetsutskottets sammanträde 
2014-10-14 

Beslutsunderlag 
Ekonomiska nyckeltal 
Arbetsutskottet § 358 

_____ 
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Dnr SN 2014/254 

§ 196 Ekonomisk månadsrapport per den 30 
september 2014 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och lägga ärendet till 
handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden visar ett negativt resultat om 24.4 miljoner kronor jämfört 
med budget för perioden januari - september 2014. Väsentliga avvikelser av 
kostnader gentemot budget är externa entreprenader/placeringar med en 
avvikelse på 9.8 miljoner kronor över budget, lämnade bidrag 6.3 miljoner 
kronor över budget varav ekonomiskt bistånd överstiger budget med 5.7 
miljoner kronor. Material och övriga tjänster överstiger budget med 3.5 
miljoner kronor 
 
Väsentliga avvikelser på intäktsidan är avgifter på 2.2 miljoner kronor under 
budget beroende på avgiftsbortfall i hemtjänsten, och hyresintäkter på 0.9 
miljoner kronor under budget. Bidragsintäkter överstiger budget med 4.6 
miljoner kronor under perioden beroende på högre kompensation från 
Migrationsverket. Övriga intäkter överstiger budget med 0.8 miljoner kronor 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport 
Arbetsutskottet § 370 

_____ 
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Dnr SN 2014/262 

§ 197 Kvartalsrapportering - Ej verkställda beslut 
kvartal 3 2014 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten och lägger denna till 
handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i 
socialtjänsten 16 kap. § 6 f Sol, beslut enligt 28 f-g §§ LSS 
 
Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut. Rapporteringen ska ske 
till inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer, 
komunfullmäktige och socialnämnd. Rapporteringen ska ske en gång per 
kvartal 
 
Om ett gynnande beslut inte verkställs inom tre månader kan inspektionen för 
vård och omsorg kräva en avgift av socialnämnden. Sanktionsavgiften tillfaller 
staten 
 
Vid rapporteringstillfälle tre för år 2014 finns fyra beslut att rapportera. 
Besluten avsåg bistånd enligt socialtjänstlagen i form av permanent bostad 
enligt 5 kap. 5 § eller 5 kap 7 § SoL. Besluten kunde inte verkställas inom 
angiven tid p.g.a. att det inte fanns någon ledig bostad att erbjuda 

Beslutsunderlag 
Kvartalsrapport för kvartal tre 2014 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-10-20 

_____ 
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Dnr SN 2014/214 

§ 198 Beslut fattade med stöd av delegation 

Beslut 
Socialnämnden beslutar efter genomgång av beslut fattade med stöd av 
delegation att lägga dessa till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2014-09-30 att redovisa 
ärendet vid socialnämndens sammanträde i oktober 
 
Beslut SoL, LVU med fler juni, juli och augusti 2014. 
A/ Beslutande: samtliga socialsekreterare vid myndighetsenheten och IFO 
under perioden juli-augusti 2014 
 
Övrigt 
B/ Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 11 juni, 23 juni och 11 
augusti 
 
Gerty Holst (SD) och Gunvor Håkansson (C) har granskat beslut fattade med 
stöd av delegation 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-08-15 

_____ 
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Dnr SN 2014/209 

§ 199 Genomgång av åtgärdslista för de uppdrag 
som nämnden gett förvaltningen 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna revidering av åtgärdslistan efter att 
förvaltningen återrapporterat av socialnämnden initierade ärenden: 
 
Fortsatt drift av Vallgårdens särskild boende 
Översyn av socialnämndens kostnader för utbildning och föreläsningar 
Projektansvar RESA-projektet 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av åtgärdslista för pågående ej avslutade uppdrag som nämnden 
gett förvaltningen skall göras varje månad. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdslista reviderad 2014-10-20 

_____ 
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Dnr SN 2013/258 

§ 200 Motion om 
demenssjuksköterska/psykiatri-
sjuksköterska 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad genom de tidigare beslutade åtgärderna avseende inrättande av 
demensteam samt att specialistsjuksköterskekompetens eftersträvas vid 
rekrytering 
 
Socialnämnden arbetar för närvarande också med ett stort budgetunderskott 
och med översyn av bemanningen inom förvaltningen. 
Med anledning av nämndens budgetsituation bedömer förvaltningen att det 
inte finns några förutsättningar för ytterligare utredningar som innebär nya 
anställningar 

Ärendebeskrivning 
Susanne Meijer och Johan Månsson har för den socialdemokratiska 
fullmäktigegruppen, lämnat en motion gällande 
demenssjuksköterska/psykiatrisjuksköterska 
 
Socialdemokraterna yrkar: 
 
Att tjänsten som psykiatrisjuksköterska återinrättas på minst 50% 
 
Att en tjänst på minst 50 % inrättas som demenssjuksköterska för att möta 
behovet inom hemtjänst, hemsjukvård och demensteam, så att vi totalt får 
150 % demenssjukskötersketjänst i kommunen 
 
Att förutsättningarna för en kombinationstjänst demens 50 % / 
psykiatrisjuksköterska 50 % undersöks 

Beslutsunderlag 
Motion från Susanne Meijer (S) och Johan Månsson (S) 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 164 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2014-08-01 
Protokollsutdrag AU § 356 

_____ 
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Dnr SN 2014/069 

§ 201 Sammanträdestider 2015 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för 2015 enligt 
förvaltningens förslag 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnen skall besluta om sammanträdestider för kommande arbetsår. 
Arbetsutskottet och socialnämnen sammanträder en gång/månad förutom juli 
som är en mötesfri månad. 
 

Socialnämndens arbetsutskott kl. 08.00 
15 januari 
12 februari 
16 mars 
16 april 
18 maj 
18 juni 
13 augusti 
17 september 
15 oktober 
16 november 
7 december 
 
Socialnämnden kl. 17.00 
8 januari 
29 januari 
26 februari 
31 mars 
29 april 
28 maj 
30 juni 
27 augusti 
1 oktober 
29 oktober 
26 november 
17 december 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet § 360 
_____ 
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Dnr SN 2014/152 

§ 202 Förändring av Personligt ombuds 
tjänstgöringsgrad 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att 
förvaltningen ska diskutera ärendet med berörda intresseorganisationer innan 
beslut i ärendet 

Ärendebeskrivning 
Personligt ombud har till uppgift att påtala och framföra de hinder och/eller 
brister som uppmärksammas. Dessa skall redovisas skriftligen till 
ledningsgruppen genom dennes chef. Dessa hinder och/eller brister kan även 
framföras till handläggare på olika myndigheter. Personligt ombud arbetar 
någorlunda fristående från kommunens övriga verksamheter 
 
Kommunen söker varje år medel för tjänsten från Länsstyrelsen. I dag täcker 
inte statens bidrag kostnaden för tjänsten. Kommunen får idag bidrag med 
302.400 kr.  Den verkliga kostnaden är 531.000 kr och det föreligger en 
differens på 228.600 kr. Personligt ombud har idag en heltidstjänst 
 
På tjänsten finns drygt 22 ärende varav 17 ligger i balans. Socialnämnden har 
en ansträngd ekonomi och det bedöms inte befogat att ha en tjänst på heltid, 
utan en tjänst på 50 % förordas. Detta dels ur besparingssyfte men också med 
hänsyn till kommunstorlek samt utifrån ett ärendeperspektiv. Som jämförelse 
har en socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd en ärendebalans 
mellan 33-44 ärende 
 
Andra kommuner med invånarantal mellan 12 699 - 22.500 invånare kan 
arbeta med 50 % tjänst. Därför föreslås en reducering av tjänstgöringsgraden 
för personligt ombud till 50 % av en heltid 
 
Vid en reducering av tjänstgöringsgraden skulle statsbidraget motsvara 
151.000 kr och den faktiska kostnaden för kommunen skulle bli 252.000 kr. 
Besparingen för socialnämnden skulle bli 127.600 kr/år 

Yrkanden 

Birger Larsson (FP) yrkar att ärendet återremitteras 

Beslutsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremiiteras och finner majoritetet för att ärendet ska återremitteras 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-19 
Skrivelse från Ypos (yrkesföreningen för personligt ombud) daterad 2014-09-
04 
Arbetsutskottet § 363 

_____ 
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Dnr SN 2014/188 

§ 203 Diskussion - Hagadals äldreboende på 
entreprenad 

Beslut 
Socialnämnden beslutar om avslag på förslaget att ta fram ett 
förfrågningsunderlag i ärendet 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens sammanträde 2014-06-12 fick förvaltningen i uppdrag att 
utreda och bereda ärendet om att lägga ut Hagadals äldreboende på 
entreprenad 
 
Arbetsutskottet föreslog vid sitt sammanträde 2014-10-14 att Socialnämnden 
skulle besluta om att fram ett förfrågningsunderlag i ärendet 

Yrkanden 

Birger Larsson (FP) yrkar på en återremiss av ärendet 
 
Susanne Meijer (S) yrkar i första hand avslag på ärendet i sin helhet och i 
andra hand bifall till yrkandet om återremiss 

Beslutsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss av ärendet eller 
yrkandet om avslag på förslag till beslut och finner majoritet för att ärende ska 
återremitteras 
 
Omröstning begärs 
 
Följande omröstningsproposition godkänns: 
 
De som stödjer yrkandet om återremiss röstar ja. De som stödjer yrkandet om 
avslag röstar nej 

Omröstning 

Vid omröstning avges 6 ja-röster och 7 nej-röster 
 
Ja röstar Birger Larsson (FP), Maria Danielsson (C), Eva Nyman (FP), Lars 
Eriksson (M), Gunvor Håkansson (C), Olle Aronson (KD)  
 
Nej röstar Susanne Meijer (S), Erik Ridderby (MP), Bengt Hedlund (M), 
Johan Månsson (S), Kristina Cavetoft (S), Lars-Evald Svensson (SPI) och 
Gerty Holst (SD) 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser daterade 2014-07-08 och 2014-10-13 
Arbetsutskottet § 364 

_____ 
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Dnr SN 2014/185 

§ 204 Arvode vid utbildningar för 
socialnämndens ledamöter 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att rätten till arvode för socialnämndens ledamöter i 
samband med utbildningar, föreläsningar m.m prövas och beslutas av 
socialnämndens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 
Ersättning till förtroendevalda regleras i Hörby kommuns författningssamling. 
Förslag till revidering av författningssamlingen föreligger och kommer inom 
kort att presenteras inför kommunstyrelsen  
 
Förvaltningen ser dock nödvändigheten av riktlinjer vad gäller 
förtroendevaldas arvode i samband med utbildningar, föreläsningar m.m  

Yrkanden 

Bengt Hedlund (M) yrkar bifall till förslag 
Susanne Meijer (S) yrkar bifall till förslag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-07-24 
Reglemente för ersättning till förtroendevalda 
Driftsredovisning - socialnämnd 
Arbetsutskottet § 365 

_____ 
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Dnr SN 2014/223 

§ 205 Angående nedstängning av fritidscafé 
Lundegård 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med 
frågan och återkomma i ärendet vid arbetsutskottets sammanträde i november 

Ärendebeskrivning 
Vid socialnämndens sammanträde 2014-08-21 framfördes önskemål om en 
redovisning av förvaltningens utredning angående nedläggning av kvällscaféet 
vid Lundegården från och med hösten 2014 
 
Ärendet presenterades vid arbetsutskottets sammanträde 2014-09-17. 
Arbetsutskottet återremitterade ärendet med uppdrag till förvaltningen att 
återkomma vid arbetsutskottets sammanträde i oktober med en 
kompletterande utredning i ärendet 
 
Ärendet presenterades ånyo vid arbetsutskottets sammanträde 2014-10-14 
och återremitterades med uppdrag till förvaltningen att kontrollera den 
ekonomiska rapporten samt lämna förslag på åtgärder 
 
Ärendet diskuterades åter vid arbetsutskottets extra sammanträde 2014-10-28 

Yrkanden 

Susanne Meijer (S) yrkar bifall till förslag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-10-01 
Arbetsutskottet § 366 

_____ 
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Dnr SN 2014/234 

§ 206 PwC - Rådgivningsrapport oktober 2014 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de 
åtgärder som Hörby kommuns arbetsgrupp tagit fram med ledning av PwC.s 
rapporter samt att socialnämnden får återkommande information i ärendet 

Ärendebeskrivning 
PwC har fått i uppdrag att göra en genomlysning och analys av socialtjänsten 
 
I september lämnade PwC ett utkast till en rådgivningsrapport som 
diskuterades vid arbetsutskottets sammanträde 2014-10-14. Arbetsutskottet 
beslutade att ärendet åter ska diskuteras vid arbetsutskottets extra 
sammanträde 2014-10-28 
 
PwC har lämnat sin rådgivningsrapport vad gäller genomlysning, analys och 
handlingsplan för socialtjänsten. En arbetsgrupp inom Hörby kommun har 
utifrån lämnad rapport lämnat förslag på åtgärder utifrån områdena 
ekonomiskt bistånd, placeringar, avgifter inom äldreomsorgen och 
ersättningar från Migrationsverket 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 367 
PwC:s genomlysning och analys av socialtjänsten 
PwC:s handlingsplan för socialtjänsten 
Hörby kommuns förslag på åtgärder 

_____ 
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Dnr SN 2014/248 

§ 207 Information om ODEN-projektet 

Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att bjuda in projektledare Karin 
Asklund till arbetsutskottet och socialnämndens sammanträde i december 

Ärendebeskrivning 
ODEN projektet är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och 
kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Andra samarbetspartners är 
näringslivet, polisen sjukvården och kriminalvården. Projektet finansieras via 
FINSAM mittskåne och riktas till de ungdomar som är mellan 16-24 år som 
inte studerar, saknar arbete, inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller har 
någon planering med socialtjänsten. Det inkluderar också ungdomar som 
riskerar att hamna i utanförskap.  

Beslutsunderlag 
Malmö högskolas utvärdering av Oden Delrapport 1 
Månadsrapport från projektledare Karin Asklund 
Arbetsutskottet § 368 

_____ 
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Dnr SN 2014/001 

§ 208 Meddelanden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga meddelanden till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Beslut i Kommunfullmäktige 2014-09-20  
§ 136 Motion Kamratföreningen Länken 
§ 137 Motion Förenklad biståndsbedömning för äldre 
§ 138 Motion Utveckla demensvården i Hörby  

_____ 



  Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (29) 
Sammanträdesdatum  

2014-10-28  

Socialnämnden   
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 209 Socialnämndens ordförande och 
socialchefen informerar 

Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Peter Hansson, socialchef 
 
Redovisar ett utdrag ur Socialstyrelsens rapport ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen” utifrån svar från Hörby kommun samt från närliggande 
kommuner 
 
Redovisar platssituationen vid Solbacken, särskilda boenden samt vid särskilda 
boenden med demensdiagnos 
 
MBL förhandling inom kort med de fackliga organisationerna med anledning 
av förslag på ny organisation för hemtagningsteamet 
 
Enhetsledare Annika Johnsson kommer att bjudas in för en information om 
det palliativa teamet 

_____ 
 


