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SN § 41   SN.2019.52     
 

Socialnämndens bokslut 2018  

 

Socialnämnden beslutar 

att med godkännande överlämna 2018 års verksamhets-

berättelse till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Socialnämndens resultat för 2018 uppgår till -11,6 miljoner kronor. 

Budgetavvikelse per område: 

 Ledning, nämnd, övergripande: +1,1 miljoner kronor 

 Äldreomsorg och HSL: -2,5 miljoner kronor 

 Funktionsnedsättning: -3,9 miljoner kronor 

 Individ- och familjeomsorg: -0,3 miljoner kronor 

 Flykting och ensamkommande: -4,5 miljoner kronor 

 Ekonomisk bistånd och AME: -1,6 miljoner kronor 

 

Under 2018 utförs ett omfattande och intensivt arbete för att uppnå 

ekonomisk balans. Under våren anlitas två konsulter som tillförordnade 

socialchefer, med huvudfokus att arbeta med ekonomin. Fortsatt stora 

prognosticerade underskott innebär att verksamheten även under hösten 

fokuserar på att arbeta med ekonomiska åtgärder. Under hösten utökas 

controllerns tid. 

 

Större händelser för verksamheten under 2018: 

 Ny lag om hemgång från sjukhuset från och med 1 januari. 

 I maj stängs en avdelning på Södergårdens särskilda boende. 

 Under hösten tas delade turer bort inom större delen av 

äldreomsorgen och de sista två hemtjänstgrupperna övergår till 

scheman utan delade turer i januari 2019. 

 Under hösten flyttas den dagliga verksamheten från Skånes 

Fagerhult och samlokaliseras på Södergården.  
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 Hjelmsjövik omvandlas från HVB till stödboende för 

ensamkommande. Tidigare stödboendet Hjelmsjöhov stängs. 

 Övrig flyktingverksamhet har under året minskat i storlek och 

flyttats över till arbetsmarknadsenheten.  

 Arbetsmarknadsenheten beviljas ett treårigt ESF-projekt.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 för socialnämnden (version till KF).docx 

Årsredovisning för socialnämnden 2018 (justerad version 2019-02-

25).docx 

Presentation av årsredovisning 2018.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef 

Redovisningschef
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SN § 42   SN.2019.57     
 

Förteckning över boendeformer där moms kan 
återsökas  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna nedanstående förteckning över lokaler där moms 

kan återsökas, samt 

att det ska göras en årlig översyn av förteckningen. 

 

Sammanfattning 
I tjänsteskrivelse 2019-02-15 från socialchefen redovisas Skatteverkets 

regler kring momsersättning till kommuner. Skatteverket beskriver 

reglerna enligt följande: 

"Momsersättning till kommuner avser bestämmelser som gör att 

kommuner, landsting och kommunalförbund (i fortsättningen 

kommuner) kompenseras för ingående moms i verksamhet som inte är 

momspliktig. 

Genom systemet kompenseras också kommuner, samordningsförbund 

och beställarförbund med en viss procent av priset vid 

 upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social 

omsorg och utbildning 

 bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg 

och utbildning 

 hyra av lokaler för särskilt boende. 

Syftet med ersättningen är att momsen inte ska vara en kostnad för 

kommunen. Momsen ska inte påverka om kommunen väljer att utföra 

tjänster i egen regi eller upphandla dem från privata entreprenörer. 

Kommunerna får tillbaka ett belopp som motsvarar den moms som de 

betalat till sina leverantörer och som kommunerna inte får göra avdrag 

för i momsdeklarationen, dvs. inköp till icke momspliktig verksamhet. 

En förutsättning för utbetalningen är att det inte finns något 

avdragsförbud enligt mervärdesskattelagen, t.ex. som för moms på 

personbilar eller stadigvarande bostäder. 

Trots avdragsförbudet i mervärdesskattelagen medges dock ersättning 

för 
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 boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § 

tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

 hem för vård eller boende och stödboenden som anges i 6 kap. 

2 § SoL (gäller från och med den 1 januari 2017) 

 boendeformer som anges i 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Man beräknar schablonmässigt den ersättning kommunerna får för 

bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och 

utbildning samt för upphandling inom dessa områden. 

Det finns två alternativ för att beräkna ersättningen: 

Alternativ 1 - får alltid användas: Ersättningen är 6 procent av den 

kostnad som ger rätt till ersättning. 

Alternativ 2 - får användas om det framgår av kommunens fakturor att 

en del av kostnaden gäller lokaler. Ersättningen blir 18 procent av 

lokalkostnaden och 5 procent av resterande kostnader. 

Kommunerna får också en ersättning på 18 procent av kostnaden för att 

hyra lokaler för de boendeformer som anges ovan. Kommunen får dock 

inte denna ersättning om fastigheten som lokalen är inrymd i upplåts av 

staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, ett 

beställarförbund eller ett samordningsförbund.” 

 

Socialchefen anger i tjänsteskrivelsen från 2019-02-15 att Örkelljunga 

kommun hyr nedanstående boenden där moms kan återsökas i enlighet 

med reglerna. 

Boendeformer som anges i 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS 

 Gruppbostad 24, Kungsvägen 24, 286 34 Örkelljunga 

 Gruppbostad 15, Ekholmsvägen 15, 286 34 Örkelljunga 

 Storgatan servicebostad servicebostad, Storgatan 6, 6 lgh, 286 

37 Örkelljunga 

 Bostad med särskild service, Ekhomsvägen 30 D, 12 A 286 34 

Örkelljunga 

Hem för vård eller boende och stödboenden som anges i 6 kap. 2 § 

SoL (gäller från och med den 1 januari 2017) 

 Stödboende Hjelmsjövik, Östra spång 540, 286 92 Örkelljunga 
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Övriga lokaler 

 Violen, anhörigstöd Stockholmsvägen 13, Örkelljunga 

 

Socialchefen föreslår att socialnämnden godkänner ovanstående 

förteckning över socialnämndens lokaler. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2019-02-19. 

Arbetsutskottet ställer sig bakom socialchefens förslag, med tillägg om 

att det ska göras en årlig översyn av förteckningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om förteckning av boendeformer där moms kan 

återsökas  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialchef 

Controller
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SN § 43   SN.2019.65     
 

Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 2 kap 7 § 1 stycket lägga ned utredningen angående 

fastställande av faderskapet avseende NN, 20xxxxxx-xxxx. 

 

Sammanfattning 
2018-04-06 inleds utredning om fastställande av faderskapet avseende 

NN, 20xxxxxx-xxxx. 

Av utredningen framgår att barnets moder inte vet vem som är barnets 

fader. Modern vill i övrigt inte medverka i utredningen. Det finns inga 

övriga ingångar att utreda faderskapet. 

Socialnämnden får lägga ned en påbörjad faderskapsutredning i 

följande fall: 

 Om det är omöjligt att få fram erforderliga upplysningar för att 

bedöma faderskapet. 

 Det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt 

av domstol. 

 Modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat 

samtycke till adoption av barnet enligt 4 kap 5a §. 

 Det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt 

utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller 

utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes 

psykiska hälsa. 

Bedömningen från familjerättshandläggaren är att det är omöjligt att 

fastställa faderskapet, då det saknas uppgifter om barnets fader och att 

modern inte vill medverka i utredningen. Mot denna bakgrund föreslår 

handläggaren att socialnämnden beslutar att lägga ned utredningen. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Modern 

Familjerätten i Helsingborg
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SN § 44   SN.2018.299     
 

Rapport om Södergården  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2018-09-28 § 199 att uppdra åt socialchefen att 

löpande rapportera till nämnden om arbetsmiljön på Södergården. 

Socialchefen informerar om att gruppen på Södergården träffas 

regelbundet. Gruppen består av chefer och representanter från 

personalen. 

Den senaste tiden har vårdtyngden på Södergården ökat, till följd av att 

flera nya boende flyttat in på Södergården. Detta har lett till att 

bemanningen har behövt utökas. 

 

____________ 
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SN § 45   SN.2018.120 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2018-03-21 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, som berör en händelse 

på Tallgården där en boende angripit en annan boende. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen redovisas 

händelseförloppet och vilka insatser som vidtogs i anslutning till 

händelsen. Den sammantagna bedömningen i utredningen är att våldet 

inte var av den grad att händelsen kan betecknas som ett allvarligt 

missförhållande. Personalen fanns i närheten och kunde ingripa snabbt. 

I utredningen beskrivs att det efter händelsen lämnats handledning till 

omvårdnadspersonal. I utredningen resoneras kring behovet av 

förbättrad dokumentation för att kunna upptäcka förändrade beteenden 

hos vårdtagarna. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef Tallgården 

Utredaren
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SN § 46   SN.2018.245     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2018-08-09 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, som berör en boende 

på Tallgården som fått ryggsmärtor efter ett fall. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen redovisas 

händelseförloppet och behandlingsinsatserna de aktuella dagarna 2018-

07-29--30. Den sammantagna bedömningen är att händelsen inte 

medfört ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 

missförhållande. Vården har följt patientens önskemål. Sjuksköterska 

tillkallas på morgonen 2018-07-30 och åtgärder vidtogs. För att 

förhindra att liknande incidenter inträffar igen, bör en rutin upprättas 

för hur det ska ageras i nära anslutning till att någon har fallit. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad) 

Utredning av Lex Sarah-rapport  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef Tallgården 

Utredaren
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SN § 47   SN.2018.276 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna och föreslagna åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2018-09-13 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten handlar om 

att en brukare inte kommer upp på rätt enhet i verksamhetssystemet 

Treserva. Vidare saknas giltigt beslut från Försäkringskassan i 

Treserva, vilket innebär att det är osäkert om brukaren får rätt antal 

timmar enligt Försäkringskassans beslut. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. Utredningen omfattar två 

liknande Lex Sarah-rapporter. I utredningen framkommer att felen i 

Treserva tog ett par månader att åtgärda, efter att de upptäckts. Det är 

inte ovanligt att det finns äldre beslut från Försäkringskassan, och det 

finns otydlighet om vem som ansvarar för att bevaka och kräva in 

beslut från Försäkringskassan. Händelserna har lett till att det upprättats 

en överenskommelse med Försäkringskassan. Efterhand ska 

lathundarna för Treserva som berör LSS-ärenden uppdateras. I 

utredningen framhålls att problemen som uppmärksammats är 

systemfel i organisationen. Det behövs tydliga rutiner för alla steg i 

arbetsprocessen, med fokus på brukaren och rättssäkerheten. Dessa 

åtgärder ska vara klara 2019-09-30. Ansvarig är verksamhetschefen. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah (avidentifierad version) 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad) 

Bilaga till utredningen - Överenskommelse med Försäkringskassan  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren 

Enhetschefer LSS-verksamheten 

Utredaren
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SN § 48   SN.2018.277 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna och föreslagna åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2018-09-13 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. Enligt rapporten har 

enhetschef signalerat att personal inte kan dokumentera på brukare i 

verksamhetssystemet Treserva. Vidare saknas giltigt beslut från 

Försäkringskassan i Treserva, vilket innebär att det är osäkert om 

brukaren får rätt antal timmar enligt Försäkringskassans beslut. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. Utredningen omfattar två 

liknande Lex Sarah-rapporter. I utredningen framkommer att felen i 

Treserva tog ett par månader att åtgärda, efter att de upptäckts. Det är 

inte ovanligt att det finns äldre beslut från Försäkringskassan, och det 

finns otydlighet om vem som ansvarar för att bevaka och kräva in 

beslut från Försäkringskassan. Händelserna har lett till att det upprättats 

en överenskommelse med Försäkringskassan. Efterhand ska 

lathundarna för Treserva som berör LSS-ärenden uppdateras. I 

utredningen framhålls att problemen som uppmärksammats är 

systemfel i organisationen. Det behövs tydliga rutiner för alla steg i 

arbetsprocessen, med fokus på brukaren och rättssäkerheten. Dessa 

åtgärder ska vara klara 2019-09-30. Ansvarig är verksamhetschefen. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad version) 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad) 

Bilaga till utredningen - Överenskommelse med Försäkringskassan.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren 

Enhetschefer LSS-verksamheten 

Utredaren
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SN § 49   KLK.2018.642  04  
 

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter  

 

Socialnämnden beslutar 

att besvara remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott med 

att socialnämnden är positiv till förslaget, då de delar av 

SKL:s verksamhet som beskrivs används aktivt inom 

socialförvaltningen. 

 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) översänder i december 2018 

en rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett 

mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Det handlar om kvalitetsregister som kommunerna använder, nationella 

brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen och 

funktionshinderområdet, samt en nationell samordning för gemensam 

utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem. 

SKL:s förslag är att kommunerna gemensamt finansierar kostnader om 

maximalt 19,5 miljoner kronor, vilket innebär cirka 1,95 kronor per 

kommuninvånare. Finansieringen gäller för åren 2020-2024. 

Fördelningen av kostnader bygger på samma beräkningsmodell som 

gäller för medlemsavgifterna till SKL. De fyra största kommunerna får 

en rabatt på tio procent. 

Kommunstyrelsens beslutar 2019-01-16 § 6 att remittera ärendet till 

socialnämnden för yttrande. 

I tjänsteskrivelse 2019-02-04 föreslår socialchefen att remissen 

besvaras med att socialnämnden ställer sig positiv till förslaget, då de 

delar av SKL:s verksamhet som beskrivs används aktivt inom 

socialförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning 

i socialtjänstens verksamheter  

Protokoll 2019-01-16 - KSAU § 6 

Tjänsteskrivelse delfinansiering av långsiktig kunskapsstyrning SKL  

 
 

____________ 
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Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SN § 50   SN.2019.43     
 

Utdelning 2019 från Örkelljunga kommuns sociala 
stiftelse för barn och ungdom  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om värdeförändringen 2018 till 

handlingarna, samt 

att konstatera att det inte finns grund för utdelning under 2019. 

 

Sammanfattning 
Enligt stiftelsens stadgar § 2 ska tio procent av den årliga avkastningen 

läggas till kapitalet. Återstående 90 procent är tillgängligt för utdelning 

påföljande år. Avkastning som inte delas ut ska reserveras för utdelning 

kommande år.  

Stiftelsens kapital är placerat i tre fonder hos Swedbank. Det innebär att 

det inte kommer någon årlig ränteavkastning. Socialnämnden 

godkänner 2015-12-01 att framtida utdelningar från stiftelsen får göras 

utifrån eventuell värdeökning av de placerade tillgångarna. 

Senaste utdelningen skedde 2014. Under åren 2015-2017 ökade värdet 

med sammanlagt 14 657 kronor. Besluten 2016, 2017 och 2018 var att 

inte göra utdelningar. Motiven i samtliga fall var att det inte hade skett 

en tillräckligt stor värdeökningen för att motivera en ansökningsprocess 

och det arbete som detta kräver. 

Årsbeskedet per 2018-12-31 visar att fondernas värdeförändring för 

2018 är -1 203,34 kronor. Det finns därmed ingen grund för utdelning 

under 2019.  

I tjänsteskrivelse 2019-01-29 föreslår nämndssekreterare och socialchef 

att socialnämnden lägger informationen om värdeförändringen 2018 till 

handlingarna, samt att nämnden konstaterar att det därmed inte finns 

grund för utdelning under 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om utdelning under 2019 

Årsbesked 2018 för Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn och 

ungdom  

____________



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-03-05  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 51   SN.2019.55     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  
 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådens 

sammanträde 2019-02-07.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunala pensionärs- och handikappråden 2019-02-07 (version som 

redigerats för avsaknad av samtycken om personuppgiftshantering)  

 

____________ 
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Socialnämnden 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 52   SN.2019.7     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchef Jennie Andersson lämnar aktuell information. 

 Resultatet av medarbetarundersökningen presenteras. 

 Preliminära nyckeltal för januari 2019 redovisas. 

 Revisorerna har begärt svar på uppföljningsfrågor om rapporten 

"Granskning av kommunens flyktingmottagande och 

integrationsarbete" från 2016. Revisorernas frågor handlar om 

socialnämndens samverkan med Arbetsförmedlingen, om 

arbetsmarknadsinsatsernas effekt för enskilda, och om stärkt 

förebyggande arbete för ensamkommandes stödbehov. 

Socialchefen redovisar i grova drag de svar som lämnas. 
 

____________ 
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SN § 53   SN.2019.6     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2019-01-29 - 2019-02-26: 

2019-01-31 - Information från Socialstyrelsen om nationella riktlinjer 

för vård och stöd vid missbruk och beroende - dnr SN.2019.44 

2019-01-31 - Skrivelse från Swedbank om ny funktionalitet och 

ändrade villkor för förladdade kort, handkassa och stödkort - dnr. 

SN.2019.46 

2019-02-05 - Skrivelse och rapport från Malmö Universitet om 

socialtjänstens förutsättningar och sammanhang i planeringen av civilt 

försvar - dnr SN.2019.47 

2019-02-07 - Skrivelse med frågor och synpunkter kopplat till 

föreningsverkamhet med alkohol - dnr SN.2019.50 

2019-02-11 - Skrivelse och rapport från Malmö Universitet om 

utvärdering av Region Skånes vårdval för LARO - dnr SN.2019.53 

2019-02-13 - Skrivelse från Anhörigas Riksförbund om 2019 års 

anhörigriksdag - dnr SN.2019.56 

2019-02-13 - Skrivelse från brukare med synpunkter på 

hemvårdsinsatser - dnr SN.2019.68 S 

2019-02-15 - Skrivelse från IVO med information om nya 

bestämmelser som rör säkerhet i vårdgivares nätverk och 

informationssystem - dnr SN.2019.59 

2019-02-18 - Kallelse till årsmöte från Brottsofferjouren i Båstad, 

Klippan, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga - dnr SN2019.60 

2019-02-18 - Skrivelse från god man med synpunkter på 

hemvårdsinsatser - dnr SN.2019.61 S 

2019-02-21 - Skrivelse från Socialstyrelsen om utvärdering av vården 

vid stroke - dnr SN.2019.69 

2019-02-26 - Skrivelse från Se Sambandet om projekt kring kopplingen 

mellan våld mot äldre och våld mot familjedjur - dnr SN.2019.76 

____________
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 54   SN.2019.5     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-01-28 § 3 att distributionsdelen av 

hemtjänstavgiften "matdistribution" ska ingå i beräkningen av 

maxtaxan för hemtjänstavgiften, samt att distributionen ska benämnas 

som en abonnemangsavgift och kunna vara hel eller halv. Införandet 

ska ske senast 2019-04-01. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-02-06 § 44 att notera socialnämndens 

svar till revisionen avseende KPMG:s rapport om socialnämndens 

ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i balans. Rapporten 

och socialnämndens svar överlämnas till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut av kommunfullmäktige om förändring av beräkning av maxtaxa 

för hemtjänstavgiften 

Beslut från kommunstyrelsen om KPMG-granskning av 

socialnämndens ekonomistyrning  
 

____________ 
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SN § 55   SN.2019.2     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2019-02-05 - 2019-03-04 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (fem ärenden) 

Delegationsbeslut 2019-02-01 - 2019-02-28 avseende: 

 Anställningar, ledighet och entlediganden 

Beslut i övrigt: 

 Avtal med BPSD-registret. Avtalet undertecknat av socialchef. - 

dnr SN.2019.51 

 Uppsägning av hyresavtal med Brännborns Fastigheter om 

bostäderna på Hässleholmsvägen 75 (Hjelmsjöhov). 

Hyresavtalet upphör 2021-09-30. Uppsägningen undertecknad 

av socialchef. - dnr SN.2017.29 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 
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SN § 56   SN.2019.4     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2019-01-21 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om omedelbart omhändertagande enligt § 6 LVU, 

samt om placering av den omhändertagna enligt § 11 LVU. 

 Ordförandebeslut 2019-02-22 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om beviljande av ett tillfälligt serveringstillstånd till 

Pernzells Restauranger AB för att till allmänheten servera 

starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker på Forum i 

Örkelljunga, den 7/3, 22/3, 26/4 och 3/5 2019. 

 

____________ 
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SN § 57   SN.2019.3     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-12-10 

Saken: Insatser enligt LSS 

Beslut 2019-02-04: Förvaltningsrätten avskriver målet och överlämnar 

överklagandet till socialnämnden för prövning om det ska avvisas som 

för sent inkommet. 

 

____________ 
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SN § 58   SN.2019.8     
 

Övriga frågor  

Birgit Svensson (MP) ställer en fråga om hur e-post som skickas till 

socialnämndens ledamöter och ersättare ska hanteras. Bakgrunden är att 

ett företag sänt ett meddelande till socialnämndens ledamöter med 

önskan om att boka in ett möte. Nämndssekreterare Anders Svensson 

svarar att inkomna e-post normalt ska lämnas in för diarieföring, om det 

är att betrakta som skrivelser och brev till de förtroendevalda. Det 

måste emellertid göras en bedömning av omständigheterna i varje 

enskilt fall. Exempelvis behöver sådan information som kan räknas som 

reklam eller intern partikommunikation inte lämnas in för diarieföring. 

Gunilla Danielsson (S) ställer en fråga om hur socialförvaltningen 

hanterar ansökningar om ekonomiskt bistånd för tandvård. Socialchef 

Jennie Andersson noterar frågan och kommer att förbereda ett svar till 

nästa sammanträde. 

Therese Rosenlöf (C) ställer en fråga om hur Örkelljunga kommun 

hanterar problemet med att sekretessmarkeringar för skyddade 

uppgifter hos 1177 inte omfattar alla familjemedlemmar. Socialchef 

Jennie Andersson svarar att individ- och familjeomsorgen är medveten 

om problemet och har det under bevakning i de fall som är aktuella hos 

Örkelljunga kommun.
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SN § 59   SN.2019.75     
 

Information om ESF-projektet Access  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Enhetschefen för arbetsmarknad och integration informerar om 

projektet Access, som bedrivs med stöd av Europeiska socialfonden 

(ESF).  

Projektet syftar bland annat till att undvika att individer faller mellan 

stolarna och att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 

Uppstarten av projektet sker 2019-04-01. 

Projektet bygger på samverkan mellan Örkelljunga kommun, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Finsam 

NNV Skåne. Från Örkelljunga kommun medverkar enheten för 

arbetsmarknad och integration, individ- och familjeomsorgen samt 

utbildningscentrum. 

Målet är att 125 individer ska vara inskrivna under tre år. 75 procent av 

deltagarna ska utvecklas mot arbete eller studier. 33 procent ska ha nått 

arbete, studier eller annan försörjning. Samtliga ska ha en 

dokumenterad arbetsförmågebedömning och utredning. 

Projektets insatser består av rehabilitering, arbetsträning, 

arbetsförmågebedömning, samordnad individuell plan, helhetsgrepp 

och samverkan. 

Örkelljunga kommun har sex miljoner kronor tillgängliga till projektet, 

fördelat över tre år. Enheten för arbetsmarknad och integration sätter in 

sammanlagt 1,5 medarbetare, varav 0,5 projektledare och 0,5 

projektadministratör, samt 0,5 projektstöd som är externt upphandlat. 

 

____________ 
 


