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Justerande Utdragsbestyrkande 

 

 

Dnr SN 2022/069 

§ 68 Upprop 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att: 

- godkänna uppropet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid varje Socialnämnds arbetsutskottsmöte görs ett upprop för att se vilka 
ledamöter och ersättare som tjänstgör. 

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 

§ 69 Val av justerare 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att: 

- Socialnämndens arbetsutskott beslutar att jämte ordförande Mattias 
Jeppsson (M), utse Christina Nilsson (SD), att justera protokollet. 

- justering för §§ 68-71, äger rum på Sektor Omtanke, kommunhuset, 
Ringsjövägen 4, 242 31 Hörby, den 15 mars, kl. 13:00. 

- justeringen för §§ 72-85, sekretessärendena, äger rum på Sektor 
Omtanke, kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby, den 15 mars, kl. 
13:00. 

- justeringen för §§ 86-100, äger rum på Sektor Omtanke, 
kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby, den 15 mars, kl. 13:00. 

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

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- Socialnämndens arbetsutskott beslutar att jämte ordförande Mattias 
Jeppsson (M), utse Christina Nilsson (SD), att justera protokollet. 

- justering för §§ 68-71, äger rum på Sektor Omtanke, kommunhuset, 
Ringsjövägen 4, 242 31 Hörby, den 15 mars, kl. 13:00. 

- justeringen för §§ 72-85, sekretessärendena, äger rum på Sektor 
Omtanke, kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby, den 15 mars, kl. 
13:00. 

- justeringen för §§ 86-100, äger rum på Sektor Omtanke, 
kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby, den 15 mars, kl. 13:00. 

Beslutsordning 

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

_____ 
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Dnr SN 2022/071 

§ 70 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott 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 

§ 71 Anmälan om jäv 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott noterar att inget jäv förekommer. 

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

_____ 
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§ 86 Temadag: Öppenvård insatser 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att: 

- notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Temadag: Öppenvård insatser, kommer att presenteras på nämndsmötet den 
2023-03-20. 

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- notera informationen till protokollet.  

Beslutsordning 

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

_____ 
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§ 87 Månadsrapport februari månad 2023 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att: 

- notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapport februari månad 2023, kommer att presenteras på 
nämndsmötet den 2023-03-20. 

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 2022/191 

§ 88 Förbättring- och effektivitetsplan 2023 
februari 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att: 

- notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förbättring- och effektivitetsplan 2023 februari, kommer att presenteras på 
nämndsmötet den 2023-03-20. 

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 2023/084 

§ 89 Uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2022  

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta 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 bifogad rapport.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- lägga informationen till handlingarna 

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, staben, daterad: 2023-03-02 
Rapport Uppföljning av systematisk arbetsmiljöarbete 2022, sektor Omtanke 
_____ 
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§ 90 Reglering hyresnivå 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet åtgår. 

_____ 
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Dnr SN 2023/100 

§ 91 Information om tillståndspliktiga 
verksamheter IVO 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar förslå Socialnämnden besluta 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 Socialnämndens arbetsutskott förslår Socialnämnden 
besluta att: 

- lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsordning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20 
_____ 
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Dnr SN 2023/099 

§ 92 Patientsäkerhetsrapport & 
Kvalitetsberättelse 2022 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott 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 och det ska 
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 kvalitetsberättelse 2022 
_____ 
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Dnr SN 2023/083 

§ 93 Föreningsbidrag 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar förslå Socialnämnden besluta 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 Markad 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 Socialnämndens arbetsutskott beslutar förslå 
Socialnämnden besluta 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. 

Beslutet skickas till 

Avgiftshandläggaren 
Kamratföreningen Länken Hörby 
_____ 
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Dnr SN 2022/008 

§ 94 Information - Handikapprådet 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott 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 

§ 95 Initiering av ärenden 

Sammanfattning av ärendet 
Inget ärende initierades under Socialnämndens arbetsutskottsmöte den 9 
mars 2023. 

_____ 
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Dnr SN 2021/183 

§ 96 Information och statistik 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott 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: 2023-03-07  
Initierade ärende SN 2023-03-20 
Pågående motioner - SN 2023-03-20 
Domar februari 2023 
Statistikuppföljning Socialnämnden feb 2023 
Inkomna ärenden IVO - februari 2023 
Avtal februari 2023 
_____ 
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Dnr SN 2021/183 

§ 97 Ordförandebeslut februari månad 2023 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att: 

- lägga ärendet till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av ordförandebeslut som gjordes under februari månad 2023. 

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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§ 98 Sektorchef informerar                                                      

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att: 

- lägga informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Sektorschef Maida Engqvist informerade Socialnämndens arbetsutskott 
om:  

- 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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Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- lägga informationen till protokollet.  

Beslutsordning 

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

_____ 
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§ 99 Ordförande informerar                                                    

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att: 

- lägga informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar Socialnämndens arbetsutskott att: 

- fackliga representanter inte kommer att vara med på hela 
nämndsmötena utan kommer enbart vara närvarande då de enligt lag 
har närvarorätt. 

• vid nästa nämndsmöte har facket närvarorätt vid två ärenden. 

- Det pågår ett arbete med att ta fram fullständiga ritningar för nytt 
SÄBO. Ordförande har tagit del av första övergripande utkast på 
ritningar. Planen är att detaljerade ritningarna är klara under 2023.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- lägga informationen till protokollet.  

Beslutsordning 

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

_____ 
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§ 100 Övrigt 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att: 

- notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Gunvor Håkansson (C), undrar hur långt man har kommit med åtgärden om 
städning och om man har informerat de privata städföretagen om detta. 

Christina Nilsson (SD), undrar vem som kan ta del av guldkantspengen. 

Nämndsekreteraren Peter Sjögren informerade Socialnämndens arbetsutskott 
att revisionen vill ha ett yttrande angående tillgången till handlingar innan 
Socialnämndsmötena.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar att: 

- notera informationen till protokollet. 

Beslutsordning 

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

_____ 
 


