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Dnr SN 2022/069 

§ 64 Upprop 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- godkänna uppropet. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter upprop enligt närvaroförteckning konstaterar ordförande att vid 
sammanträdet närvarar 10 ordinarie ledamöter, 1 tjänstgörande ersättare och 1 
ej tjänstgörande ersättare, se protokollets förstasida. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- godkänna uppropet. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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Dnr SN 2022/070 

§ 65 Val av justerare 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- jämte ordförande Mattias Jeppsson (M), utse Lars-Johan Malmgren 
(SD), att justera protokollet. 

- Justering för §§ 64-67, äger rum på Sektor Omtanke, Ringsjövägen 4, 
242 31 Hörby, den 20 mars, kl. 17:00. 

- Justering för § 68, sekretessärendet, direktjustering, äger rum på 
Sektor Omtanke, Ringsjövägen 4, 242 31 Hörby, 20 mars, kl. 17:00. 

- Justering för §§ 69-70, sekretessärenden, äger rum på Sektor 
Omtanke, Ringsjövägen 4, 242 31 Hörby, 29 mars, kl. 13:00. 

- Justering för §§ 71-85, äger rum på Sektor Omtanke, Ringsjövägen 4, 
242 31 Hörby, den 29 mars, kl. 13:00.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens 
protokoll samt tid och plats för justeringen. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- jämte ordförande Mattias Jeppsson (M), utse Lars-Johan Malmgren 
(SD), att justera protokollet. 

- Justering för §§ 64-67, äger rum på Sektor Omtanke, Ringsjövägen 4, 
242 31 Hörby, den 20 mars, kl. 17:00. 

- Justering för § 68, sekretessärendet, direktjustering, äger rum på 
Sektor Omtanke, Ringsjövägen 4, 242 31 Hörby, 20 mars, kl. 17:00. 

- Justering för §§ 69-70, sekretessärenden, äger rum på Sektor 
Omtanke, Ringsjövägen 4, 242 31 Hörby, 29 mars, kl. 13:00. 

- Justering för §§ 71-85, äger rum på Sektor Omtanke, Ringsjövägen 4, 
242 31 Hörby, den 29 mars, kl. 13:00.  

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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Dnr SN 2022/071 

§ 66 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- godkänna föredragningslistan. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- godkänna föredragningslistan. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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Dnr SN 2022/072 

§ 67 Anmälan om jäv 

Beslut 
Socialnämnden noterar jäv på Mikael Olsson på § 77 ”Föreningsbidrag”, inget 
jäv på övriga ärenden. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska notera om det förekommer jäv eller inte. 

_____ 
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Dnr SN 2023/084 

§ 71 Uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2022  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, följs upp årligen. Syftet med den 
årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt 
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Uppföljningen av sektor Omtankes systematiska arbetsmiljöarbete 2022 
redovisas i rapport Uppföljning av systematisk arbetsmiljöarbete 2022, sektor Omtanke. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- lägga informationen till handlingarna 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
Rapport Uppföljning av systematisk arbetsmiljöarbete 2022, sektor Omtanke 
_____ 
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Dnr SN 2023/099 

§ 72 Patientsäkerhetsrapport & 
Kvalitetsberättelse 2022 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Patientsäkerhet- och kvalitetsarbetet för 2022 har successivt återupptagits till 
ett mer så kallat normalläge efter ett par år med begränsningar i arbetet 
relaterat till covid-19 pandemin. Bland annat har fysiska 
verksamhetsuppföljningar av MAS, SAS och MAR återinförts efter tillfälligt 
stopp relaterat till covid-19 och fysiska utbildningsinsatser inom 
verksamheterna har återigen kunnat planeras för och starta upp. Arbetet har 
varit intensivt då både vilande projekt återupptagits och nya projekt och 
åtgärder arbetats fram, arbetet presenteras under rubriken Genomförda 
förbättrings- och utvecklingsåtgärder 2022 och löpande i texten.  
Patientsäkerheten har följts upp genom egenkontroller i Stratsys som 
respektive enhetschef ansvarar för. Risker för vårdskador har utöver 
egenkontroller identifierats och hanterats i kvalitetsråd på varje enhet där 
enhetschef tillsammans med medarbetarna går igenom inkomna avvikelser 
och tillsammans tar fram nödvändiga åtgärder. MAS, SAS och MAR kopplas 
in vid behov av stöttning eller utredning av allvarligare händelser. MAS, SAS 
och MAR ansvarar vidare för att identifiera övergripande risker utifrån 
avvikelsernas typ och vid behov besluta om övergripande åtgärder. Avvikelser 
rapporteras och utreds i Lifecare Avvikelser, avvikelser som berör externa 
vårdaktörer diarieförs även i W3D3.  
Synpunkter och klagomål kan inkomma såväl internt som externt från patient, 
anhörig, annan vårdgivare, patientnämnd eller IVO. Inkomna synpunkter och 
klagomål har hanterats av berörd enhetschef genom att ta emot, registrera, 
bekräfta mottagandet, utreda och besluta om ev vidare åtgärder, vidare ska det 
diarieföras i W3D3.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- notera informationen till protokollet. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, stab, datum: 2023-03-07 
Patientsäkerhet och kvalitetberättelse 2022 
_____ 
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§ 73 Temadag: Öppenvård insatser 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Amanda Hesselgard, Annika Göransson, Lena Persson, Magdalena Lundgren 
och Karin Wessberg presenterade för Socialnämnden om öppenvårdens 
insatser som utförs i Hörby kommun. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- notera informationen till protokollet. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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Dnr SN 2023/107 

§ 74 Månadsrapport februari månad 2023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att:  

- nämnden tagit del av månadsrapport för februari månad 2023, 
presenterad av sektorschef Maida Engqvist, ekonom Marie 
Wästerberg & Marika Persson. 

- godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 
Informerar om den ”Månadsrapport februari månad 2023” presenterades av  
sektorschef Maida Engqvist, ekonom Marie Wästerberg & Marika Persson. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- nämnden tagit del av månadsrapport för februari månad 2023, 
presenterad av sektorschef Maida Engqvist, ekonom Marie 
Wästerberg & Marika Persson. 

- godkänna rapporten. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, stab, datum: 2023-03-14 
Soc Månadsrapport februari 2023 
_____ 
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Dnr SN 2022/191 

§ 75 Förbättring- och effektivitetsplan 2023 
februari 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- Socialnämnden har tagit del av förbättring- och effektivitetsplanen 
februari månad 2023 presenterad av sektorschefen Maida Engqvist & 
ekonomen Marie Wästerberg. 

- godkänna rapporten. 

Reservation mot beslutet 

Mikael Olsson (KD), reserverar sig skriftligen till beslutet, se bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om förbättring- och effektivitetsplanen februari månad 2023. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- Socialnämnden har tagit del av förbättring- och effektivitetsplanen 
februari månad 2023 presenterad av sektorschefen Maida Engqvist & 
ekonomen Marie Wästerberg. 

- godkänna rapporten. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, stab, daterad: 2023-03-14 
Förbättring och effektivisering 2023 feb 
_____ 
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Dnr SN 2023/100 

§ 76 Information om tillståndspliktiga 
verksamheter IVO 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Sektor Omtanke har genomfört en översyn av anmälningsskyldigheten till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för de verksamheter som skulle varit 
tillståndspliktiga i det fall de drivits i privat regi. Översynen visar på att 
samtliga tillståndspliktiga verksamheter finns anmälda samt att förändringar i 
berörda verksamheter under 2022 har anmälts till IVO i enlighet med 
kommunens skyldighet. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-15 
_____ 
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Dnr SN 2023/083 

§ 77 Föreningsbidrag 

Jäv 
Mikael Olsson (KD), anmäler jäv och går ut ifrån nämndsmötet. Thea 
Kärrman (KD), tjänstgör som ledamot för Mikael Olsson (KD), under 
ärendet. 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att:  

- inskickning av redovisning av tilldelade medel sker senast 2024-01-22. 

- bifall till föreningsbidrag enligt följande: 

• Kamratföreningen Länken Hörby, 50 665 kronor 

Sammanfattning av ärendet 
Kamratföreningen Länken Hörby har 33 st medlemmar i deras förening. 
Deras mål är att hjälpa missbrukare till meningsfyllt och nyktert liv, till gagn 
för sig själva och samhället. De träffas fyra ggr per vecka i vår lokal för att 
umgås och stärka varandra i nykterheten. De anordnar nyktra fester vid 
högtider vilket gör att medlemmarna kan fira bland nyktra och därför minskar 
risken för återfall. De anordnar även utflykter. och går på musikevenemang 
och teater. De säljer lotter på Hörby Marknad och Julskyltningen. 
De arbetar med att nå ut med deras ideologi i samhället. Deras mål är att 
hjälpa missbrukare till ett nyktert liv och att lära sig att livet utan sprit och 
droger blir liv med mening. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- inskickning av redovisning av tilldelade medel sker senast 2024-01-22. 

- bifall till föreningsbidrag enligt följande: 

• Kamratföreningen Länken Hörby, 50 665 kronor 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, stab, datum: 2023-03-01 
Ansökan av föreningsbidrag - Kamratföreningen Länken Hörby 
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Beslutet skickas till 

Avgiftshandläggaren 
Kamratföreningen Länken Hörby 
_____ 
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Dnr SN 2023/104 

§ 78 Yttrande till skrivelse från revisorerna 
angående revisionens handlingar 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- Svar enligt tjänsteskrivelse daterad 2023-03-17 godkännes och 
översänds till kommunrevisionen.  

Reservation mot beslutet 

Mikael Olsson (KD), reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har i skrivelse inkommen 2023-02-21 begärt svar 
avseende revisionens tillgång till möteshandlingar avseende kommunens 
nämnder. Kommunrevisionen har begärt svar från Hörby kommuns samtliga 
nämnder senast den 31 mars 2023. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- Socialnämnden beslutar att svar enligt tjänsteskrivelse daterad 2023-
03-17 godkännes och översänds tillkommunrevisionen.  

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-03-17 
Skrivelse från revisionen 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
Kansliet 
_____ 
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Dnr SN 2022/008 

§ 79 Information - Handikapprådet 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- informationen noteras i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Information ifrån handikapprådet som var den 22 februari 2023. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- informationen noteras i protokollet. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, stab, datum: 2023-03-02 
Protokoll - Handikapprådet - 2023-02-22 
_____ 
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Dnr SN 2022/065 

§ 80 Initiering av ärenden 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- Socialnämnden initierar två ärendena från Gunvor Håkansson (C). 

• § 86 - Utredning kring möjligheten för pensionärer och 
anhöriga får äta lunch på landsbygdsskolorna. 

• § 87 - Utredning kring träffpunkt för pensionärer på 
landsbygden. 

Sammanfattning av ärendet 
Gunvor Håkansson (C), initierade två ärenden: 

§ 86 - Initierat ärende - Gunvor Håkansson (C) - Utredning kring möjligheten 
för pensionärer och anhöriga får äta lunch på landsbygdsskolorna. 

§ 87 - Initierat ärende - Gunvor Håkansson (C) - Utredning kring träffpunkt 
för pensionärer på landsbygden. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- Socialnämnden initierar två ärendena från Gunvor Håkansson (C). 

• § 86 - Utredning kring möjligheten för pensionärer och 
anhöriga får äta lunch på landsbygdsskolorna. 

• § 87 - Utredning kring träffpunkt för pensionärer på 
landsbygden. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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Dnr SN 2021/183 

§ 81 Information och statistik 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- efter genomgång av informationen och statistiken att lägga det till  
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av initierade ärenden, pågående motioner, domar, inkomna 
ärenden IVO, platssituationen, bifall- och avslagsbeslut och ingångna avtal. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- efter genomgång av informationen och statistiken att lägga det till  
handlingarna. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, stab, datum: 2023-03-15 
Initierade ärende SN 2023-03-20 
Pågående motioner - SN 2023-03-20 
Domar februari 2023 
Inkomna ärenden IVO - februari 2023 
Avtal februari 2023 
_____ 
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Dnr SN 2021/183 

§ 82 Ordförandebeslut februari månad 2023 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- lägga ärendet till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Sammanställning av fattade beslut av socialnämndens ordförande under 
september månad redovisas. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- lägga ärendet till handlingarna. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut - Februari 2023 
_____ 
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Dnr SN 2023/113 

§ 83 Sektorchef informerar                                                      

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorschefen Maida Engqvist informerade att: 

- IVO har besökt Hörby kommun för att titta på patientsäkerheten, 
dokumentation och vård i livets slutskede. 

- Uppdatering kring brandskyddsarbetet. 

• Gemensamt övergripande styrdokument håller på att arbetas 
fram som ska gälla för Hörby kommun. 

• När detta är gjort kommer vi att skapa rutiner för 
brandskyddsarbetet för varje sektor och avdelning.  

• Just nu pågår arbete med att planera brandskyddsutbildningarna 
för sektors medarbetare och chefer.  

- Utifrån beslut från socialnämnden under 2022 kommer Öppenvården 
att flytta till ny lokal. Arbetet pågår med planering och flyttdatum har 
flyttats fram från november 2023 till maj 2024. Nuvarande hyresvärd 
för lokalen som Öppenvården hyr just nu har inte möjlighet att 
förlänga kontraktet. Detta innebär att Öppenvården kommer att 
behöva tillfällig lokal för perioden november 2023 till och med april-
maj 2024. Verksamhetschef för Öppenvård och Funktionsstöd 
undersöker möjligheter till en tillfällig lokal under denna period. När 
vi hittat en lösning kommer vi att återkomma till socialnämnden.  

- Det pågår rekrytering av ny enhetschef till öppenvården.  

- Inom äldreomsorgen kommer vi att starta ett pilotprojekt som ett led i 
arbetet med heltid som norm och att bemanna rätt. Sektorschef 
redogör för förslag på upplägg samt berättar att vi kommer både följa 
upp och utvärdera projektet.  

- Hörby kommun kommer att implementera ett nytt 
verksamhetssystem för diarieföring under april 2023. Detta kan 
innebära vissa störningar i samband med övergången. Vi arbetar för 
att övergången ska fungera fullt ut.  

- Sektor Omtanke har nominerat utvecklingsarbetet som vi genomfört 
inom äldreomsorgen till Götapriset.  
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- de första nya ritningar för ett nytt SÄBO är klara. 

- Planerade verksamhetsbesök är gjorda för Socialnämnden. 

- Anmälan bör komma in snarast. 

- Nämndsekreteraren ska skicka ut inbjudningarna på Outlookens 
kalender. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- informationen noteras till protokollet. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsbesök våren 2023 
_____ 
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§ 84 Ordförande informerar                                                    

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- lägga informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande har inget att informera Socialnämnden om. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- lägga informationen till protokollet. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 
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§ 85 Övrigt 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

- lägga informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Inget under punkten ”övrigt”. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- lägga informationen till protokollet.  

Beslutsordning 

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

_____ 



  Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (28) 
Sammanträdesdatum  

2023-03-20  

Socialnämnden   
 

Justerande Utdragsbestyrkande 

 

 

 

§ 86 Initierat ärende - Gunvor Håkansson (C) - 
Utredning kring möjligheten för 
pensionärer och anhöriga får äta lunch på 
landsbygdsskolorna. 

Sammanfattning av ärendet 
Initierat ärende - Gunvor Håkansson (C) - Utredning kring möjligheten för 
pensionärer och anhöriga får äta lunch på landsbygdsskolorna. 

 

_____ 
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§ 87 Initierat ärende - Gunvor Håkansson (C) - 
Utredning kring träffpunkt för pensionärer 
på landsbygden. 

Sammanfattning av ärendet 
Initierat ärende - Gunvor Håkansson (C) - Utredning kring träffpunkt för 
pensionärer på landsbygden. 

 

_____ 
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