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SN § 89   SN.2018.133     
 

Redovisning av kartläggning på Södergården  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
NN och NN från Feelgood lämnar en redovisning av kartläggningen 

som gjorts av arbetsmiljön på Södergården. 

Uppdraget till Feelgood var att kartlägga nuläget och sammanställa en 

rapport. Kartläggningen har skett genom enkät till medarbetare, fyra 

dialogworkshops, och intervjuer med enhetscheferna. Enkäten 

besvarades av 64 av 72 enkätmottagare, vilket ger en svarsfrekvens på 

88,9 procent. 

Resultaten av kartläggningen finns sammanställda i en rapport. 

Sammanställningen visar att det finns problemområden. Feelgood 

beskriver sammanfattande att arbetsmiljön på Södergården påverkats av 

att yttre förutsättningar har förändrats, arbetsorganisationen inte har 

förändrats och att arbetssätt inte har gått att förändra. 

Socialförvalförvaltningen kommer, med utgångspunkt från rapporten, 

att arbeta vidare med arbetsmiljön på Södergården. 

 

____________ 
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SN § 90   SN.2018.127     
 

Åtgärder för socialnämndens ekonomi  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om projektplanen till handlingarna, 

samt 

att socialnämndens ledamöter och ersättare kallas till ett 

dialogmöte 2018-04-17 beträffande åtgärder för att få 

ekonomin i balans, samt 

att uppdra åt t.f socialchefer Björn Jingblad och Bodil 

Nordstrand att, där delegationen så medger, omedelbart 

genomföra åtgärder för att få ekonomin i balans inom 

socialnämndens verksamhetsområde, samt 

att de beslut som kräver ytterligare hantering av nämnden får 

hanteras i särskild ordning. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2018-03-06 § 56 att uppdra åt 

socialförvaltningen att återkomma med konkreta besparingsåtgärder 

inklusive beslutsunderlag till nämndens sammanträde 2018-04-03. 

Arbetet med åtgärderna kommer att bredrivas i projektform. Det finns 

en projektplan som behandlar bakgrund, syfte, målsättningar, 

projektorganisation, aktivitets- och tidplan samt kommunikationsplan 

och överlämning vid projektets slut. 

Arbetet med åtgärder pågår inom socialförvaltningen. De tillförordnade 

socialcheferna Björn Jingblad och Bodil Nordstrand föreslår att 

socialnämnden håller ett dialogmöte 2018-04-17. 

Redovisning på nämndssammanträdet 
Björn Jingblad påpekar att socialförvaltningen arbetar löpande med 

åtgärdsförslag. I dagsläget finns ett antal möjliga åtgärder framtagna, 

och dessa har grupperats i åtgärdsområden. Risk- och 

konsekvensanalyser ska göras avseende de möjliga åtgärderna.  

De fackliga representanterna träffas varje vecka under den närmaste 

månaden, och deltar därmed löpande i arbetet. Samverkan enligt MBL 

krävs innan beslut kan fattas om genomförande av åtgärd. 

Socialnämnden föreslås kallas till ett dialogmöte 2018-04-17 för att få 

information om alla åtgärdsområden och åtgärdsförslag. Nämnden får 

då möjlighet att påverka åtgärdsförslagen. 
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Vissa åtgärder kräver nämndsbeslut medan andra kan beslutas på 

förvaltningsnivå. 

Förslag (yrkanden) 
Christer Unosson (KD), Niclas Bengtsson (SD) och Annika Jönsson 

(M) yrkar att beslutet ska formuleras enligt följande: 

att lägga informationen om projektplanen till handlingarna, 

att socialnämndens ledamöter och ersättare kallas till ett dialogmöte 

2018-04-17 beträffande åtgärder för att få ekonomin i balans, 

att uppdra åt t.f socialchefer Björn Jingblad och Bodil Nordstrand att,  

där delegationen så medger, omedelbart genomföra åtgärder för att få  

ekonomin i balans inom socialnämndens verksamhetsområde, 

att de beslut som kräver ytterligare hantering av nämnden får hanteras  

i särskild ordning. 

 

Beslutgång 

Ordförande konstaterar att det enbart finns ett yrkande. Ordförande 

finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

 

Beslutsunderlag 

Projektplan avseende arbetet med åtgärder för socialnämndens ekonomi  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämndens ledamöter och ersättare 

Socialförvaltningens chefer och stab 

Socialförvaltningens controllers



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 91   SN.2017.237     
 

Redovisning av extra anslag för delade turer  

 

Socialnämnden beslutar 

att översända rapporten daterad 2018-03-27 till 

kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-09-28 § 180 att till kommunstyrelsen 

överlämna en redovisning av extra anslag för delade turer. 

Redovisningen är daterad 2017-09-13, och behandlar hur anslaget 

använts under 2017. 

Kommunstyrelsen har 2017-11-01 § 201 beslutat att uppdra åt 

socialnämnden att lämna en återrapportering av projektet i samband 

med årsredovisning 2017 (mars 2018) och delårsrapport 2018. 

Det finns en rapport, daterad 2018-03-27, från utvecklingsstrateg 

Susanne Olsson. Rapporten är en komplettering till redovisningen från 

september 2017. Rapporten föreslås översändas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Återrapportering av projekt delade turer 2017-03-27 

Redovisning av extra anslag för delade turer  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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SN § 92   SN.2018.130     
 

Förslag om att utöka antalet brukarlägenheter på 
gruppbostad 24  

 

Socialnämnden beslutar 

att utöka antalet brukarlägenheter i gruppbostad 24 

(Kungsvägen 24 i Örkelljunga) från fem lägenheter till sex 

lägenheter. 

 

Sammanfattning 
2018-02-23 fick LSS-verksamheten ett nytt beslut gällande bostad med 

särskilt stöd, gruppbostad. För att kunna verkställa detta beslut behöver 

socialförvaltningen antingen utöka antalet brukarlägenheter i befintliga 

lokaler, eller bygga en ny gruppbostad, eller köpa plats externt. Att 

köpa plats externt är kostsamt och sällan det bästa för brukaren. 

I tjänsteskrivelse 2018-03-27 föreslår enhetschef Linda Haeggström 

och t.f socialchef Bodil Nordstrand att antalet brukarlägenheter i 

gruppbostad 24 utökas från fem till sex lägenheter. En sådan lösning 

innebär en relativt liten ändring till en relativt liten kostnad, och 

beslutet från 2018-02-23 går därmed att verkställa. Det finns en skiss 

och offert (88 000 kronor exklusive moms) avseende renoveringen. Det 

finns även en en offert (25 500 kronor exklusive moms) för flytt av 

larmcentral. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse gruppbostad 24 

Offert via e-post (ombyggnaden) 

Skiss för ombyggnad 

Offert via e-post (larmcentral)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Linda Haeggström, enhetschef LSS-verksamheten 

Socialförvaltningens controllers 

Anders Emgård, fastighetschef
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SN § 93   SN.2015.339     
 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt SoL  

 

Socialnämnden beslutar 

att revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i enlighet med 

nedanstående förslag från individ- och familjeomsorgen. 

 

Sammanfattning 
Det finns förslag från Tina Behrndtz, t.f enhetschef inom individ- och 

familjeomsorgen, om att förändra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd på 

två punkter. 

Ändringsförslag gällande 4.2 hushållsel 

Dagens skrivning är att bistånd ska beviljas till skälig kostnad. 

Förslag till ny text som ersätter den nuvarande: 

4.2 Hushållsel med mera 
Ekonomiskt bistånd beviljas utifrån att kommunen tillämpar 

Konsumentverkets rekommendationer för användning av hushållsel 

samt Pensionsmyndighetens schabloner. Enligt nedan. 

Individuella bedömningar görs. Rådrum kan ges vid individuell 

bedömning om tre månader. 

Uträkning för driftskostnader lägenheter/hus: 

Uppvärmning 

Kostnader för en bostads uppvärmning och för uppvärmning av vatten 

beräknas schablonvis för år på följande sätt för Skåne län; 168 kronor 

per kvadratmeter bostadsyta. Månadskostnaden för uppvärmningen är 

lika med 168 kronor X kvadratmeter/12. 

Exempel: En bostad med 89 kvm bostadsyta får en månadskostnad om 

168 kronor X 89 kvadratmeter /12 = 1246 kronor. 

Hushållsel 

Kostnaden för hushållsel beräknas schablonsvis enligt följande; 6,59 

kronor per kvadratmeter bostadsyta per månad, dock högst 791 kronor 

per månad. 

Exempel: En bostad med 109 kvadratmeter bostadsyta får en 

månadskostnad om 6,59 kronor X 109 kvadratmeter = 718,31 kronor. 

Vatten 

Kostnader för en bostads vattenförbrukning som inte ingår i den 

avtalade hyran respektive fasta årsavgiften beräknas schablonsvis till 47 
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kronor per kvadratmeter bostadsyta och år. 

Exempel: En bostad med 68 kvadratmeter bostadsyta får en 

månadskostnad om 47 kronor X 68 kvadratmeter/12 = 266,33 kronor. 

Sophämtning 

Kostnader för sophämtning som inte ingår i den avtalade hyran 

respektive fastställda årsavgiften beräknas schablonvis till 18 kronor 

per kvadratmeter bostadsyta och år. 

Exempel: En bostad med 100 kvadratmeter bostadsyta får en 

månadskostnad om 18 kronor X 100 kvadratmeter /12 = 150 kronor. 

Driftskostnad småhus 

Driftskostnader för ett småhus, förutom uppvärmningskostnader, såsom 

kostnader för vatten, avlopp, sophämtning, underhåll och försäkringar. 

Beräknas schablonsvis till 208 kronor per kvadratmeter bostadsyta och 

år. 

Exempel: Ett hus med 93 kvadratmeter bostadsyta får en 

månadskostnad om 208 kronor X 93 kvadratmeter/12 = 1612 kronor. 

Tilläggsförslag gällande 5.15 tandvård 

Nuvarande text har följande lydelse. 

5.15.1 Nödvändig tandvård 
Bistånd till nödvändig tandvård kan beviljas personer som under lång 

tid (minst sex månader) haft försörjningsstöd eller inkomster i nivå med 

normen och som inte inom rimlig tid förväntas öka sina inkomster. 

Kostnaden för tandläkarens undersökning i samband med 

kostnadsförslaget ska inkluderas i biståndet men inte kostnad för 

uteblivande från besök. Omfattningen av tandvården och kostnaden ska 

jämföras med vad en låginkomsttagare har råd att kosta på sig. 

Med nödvändig tandvård menas t.ex vård i följande syften: 

- Uppnå godtagbar tuggförmåga 

- Ge möjlighet att fungera socialt 

- Förhindra väsentligt försämrad tandstatus 

Med vård i att förhindra väsentligt försämrad tandstatus kan avses t.ex 

förebyggande behandling för att hejda begynnande tandlossning. Med 

vård som ger möjlighet att fungera socialt menas t.ex tändernas 

betydelse för den sökandes möjligheter att söka jobb och bli 

självförsörjande. 

Förutom tidigare nämnda kriterier ska följande beaktas vid ansökan om 

bistånd till tandvård: 

- Kostnadsförslag, enligt särskild blankett, ska inlämnas och innefatta 

kopia på eventuellt beslut på förhandsprövning av Försäkringskassan 

- Socialförvaltningen har avtal med förtroendetandläkare, som 

konsulteras vid ansökningar som inte är akuta för att få en oberoende 
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bedömning om behovet av sökt tandvård och bedömning om 

kostnadsförslaget är relevant. Kostnadsförslag som överskrider 4 000 

kronor skickas för bedömning. 

Sökande som har egen inkomst över norm men ändå söker bistånd till 

tandvårdskostnader kan beviljas bistånd för nödvändig tandvård i vissa 

fall. Om det inte är oskäligt ska bistånd beviljas till den del av 

kostnader som överstiger vad han eller hon själv kan betala med sitt 

normöverskott under sex månader. I första hand ska sökanden dock 

hänvisas till avbetalning hos tandläkaren. 

Förslag till tillägg, efter nuvarande text: 
Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård. Se riktlinjer. 

Vid positivt beslut: Beslutsmeddelande utifrån utredning om sökande är 

berättigad utifrån riklinjer. 

Tandvårdsbehandling måste påbörjas inom tre månader från dagens 

datum för att detta beslut ska gälla. Har det gått mer än tre månader 

måste sökande kontakta handläggare. Om förändring av 

tandvårdsbehovet sker under behandling, måste ett nytt kostnadsförslag 

lämnas in. Tandvård som inte står med i kostnadsförslag kommer inte 

att godkännas. Sökande ska inte invänta en sluträkning från tandläkare, 

utan efter varje besök be om faktura som lämnas in som kopia till 

handläggare i samband med återansökan. Om sökande någon månad 

inte är berättigad till ekonomiskt bistånd från kommunen får sökande 

själv stå för tandvårdskostnaden den månaden, eller perioden. Om 

sökande blir självförsörjande innan tandvårdsbehandling är färdig får 

sökande själv stå för resterande behandling. Sökande måste själv 

meddela sin tandläkare om bedömning. Handläggare meddelar inte 

tandläkare till följd av tystnadsplikt. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

IFO Vuxen 

Intranätet



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 94   SN.2018.125     
 

Uppföljning av serveringstillstånd 2017 och tillsynsplan 
2018  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av tillstånds- och 

tillsynsverksamheten enligt alkohollagen för 2017, samt 

att fastställa tillsynsplanen för den planerade tillstånds- och 

tillsynsverksamheten enligt alkohollagen för 2018. 

 

Sammanfattning 
Enligt 9 kap 2 § 3 st alkohollagen ska kommunerna upprätta en 

tillsynsplan som ska skickas till Länsstyrelsen. 

Alkoholhandläggare NN och NN har lämnat en uppföljning för 2017, 

och ett förslag till tillsynsplan för 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 2017 och tillsynsplan 2018  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Skåne 

NN, handläggare i Ängelholms kommun 

NN, handläggare i Ängelholms kommun
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SN § 95   SN.2018.40     
 

Förslag om förändrad taxa för tillfälliga 
serveringstillstånd  

 

Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att förändra taxekonstruktionen 

för tillfälliga serveringstillstånd, enligt följande: 

- oförändrad taxa för tillfälliga serveringstillstånd vid första 

ansökningstillfället under ett kalenderår. 

- från och med andra ansökningstillfället under ett 

kalenderår uppgår taxan till 536 kronor (2018 års taxenivå), 

samt 

att ändringen träder i kraft från och med 2018-01-01. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2018-02-06 § 41 att lämna förslag till 

kommunfullmäktige om förändrad taxenivå för tillfälliga 

serveringstillstånd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-

02-21 § 59 att återremittera ärendet för beaktande av möjligheterna till 

lägre taxor. 

I en tjänsteskrivelse 2018-03-14 föreslår nämndssekreterare Anders 

Svensson och t.f socialchef Bodil Nordstrand att taxan för tillfälliga 

serveringstillstånd sätts ned till 536 kronor från och med andra 

ansökningstillfället under ett kalenderår. Förslaget innebär följande: 

Nuvarande taxor (2018 års nivå) 

Tillfälligt tillstånd allmänheten: 4 019 kronor 

Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd: 2 143 

kronor 

Förslag till revidering (2018 års nivå) 

Tillfälligt tillstånd allmänheten, första ansökningstillfället per 

kalenderår: 4019 kronor 

Tillfälligt tillstånd allmänheten, påföljande ansökningstillfällen under 

kalenderåret: 536 kronor/tillfälle 

Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd, första 

ansökningstillfället per kalenderår: 2 143 kronor 

Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd, påföljande 

ansökningstillfällen under kalenderåret: 536 kronor/tillfälle 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-02-21 - KSAU § 59 

Tjänsteskrivelse om korrigerad avgiftsändring serveringstillstånd  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige
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SN § 96   SN.2018.123     
 

Ansökan om överflyttning av vårdnaden  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 5 kap 2 § socialtjänstförordningen ansöka hos 

tingsrätten i Helsingborg om att vårdnaden för NN, 

20xxxxxx-xxxx, överflyttas från vårdnadshavarna NN och 

NN, till NN, 19xxxxxx-xxxx, och NN, 19xxxx-xxxx. 

 

Motivering: NN har stark anknytning till nuvarande familjehem. En  

återflytt till de biologiska föräldrarna bedöms inte möjlig 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN 

Vårdnadshavare: NN och NN 

Familjehem: NN och NN 

NN är sedan 2015 placerad i familjehemmet NN och NN i X. 

Utredning har genomförts avseende överflyttning av vårdnaden. 

Handläggaren bedömer att det inte är möjligt för NN att flytta hem till 

sina biologiska föräldrar. Handläggaren bedömer att nuvarande 

familjehem (NN och NN) tillgodoser omvårdnadsbehoven. NN bedöms 

ha stark anknytning till nuvarande familjehem. Mot denna bakgrund 

föreslår handläggaren att socialnämnden ansöker hos tingsrätten om 

överflyttning av vårdnaden. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning från handläggaren 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare/personakt 

Tingsrätten
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SN § 97   SN.2018.124     
 

Ansökan om överflyttning av vårdnaden  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 5 kap 2 § socialtjänstförordningen ansöka hos 

tingsrätten i Helsingborg om att vårdnaden för NN, 

20xxxxxx-xxxx, överflyttas från vårdnadshavarna NN och 

NN, till NN, 19xxxxxx-xxxx, och NN, 19xxxx-xxxx. 

 

Motivering: NN har stark anknytning till nuvarande familjehem. En  

återflytt till de biologiska föräldrarna bedöms inte möjlig 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN 

Vårdnadshavare: NN och NN 

Familjehem: NN och NN 

NN är sedan 2015 placerad i familjehemmet NN och NN i X. 

Utredning har genomförts avseende överflyttning av vårdnaden. 

Handläggaren bedömer att det inte är möjligt för NN att flytta hem till 

sina biologiska föräldrar. Handläggaren bedömer att nuvarande 

familjehem (NN och NN) tillgodoser omvårdnadsbehoven. NN bedöms 

ha stark anknytning till nuvarande familjehem. Mot denna bakgrund 

föreslår handläggaren att socialnämnden ansöker hos tingsrätten om 

överflyttning av vårdnaden. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning från handläggaren 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare/personakt 

Tingsrätten



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 98   SN.2018.121     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 6 kap 8a § föräldrabalken väcka talan hos Tingsrätten 

om överflytt av vårdnaden för NN, 20xxxxxx-xxxx, från 

föräldern till NN, 19xxxxxx-xxxx, då föräldern är varaktigt 

förhindrad att utöva vårdnaden för sitt barn under 

överskådlig framtid. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN 

God man: NN 

Socialnämnden ska enligt 6 kap 8a § föräldrabalken väcka talan hos 

Tingsrätten om överflyttning av vårdnaden till en eller två särskilt 

förordnaden vårdnadshavare när ett ensamkommande barn har fått 

uppehållstillstånd i Sverige och när barnets vårdnadshavare är varaktigt 

förhindrade att under överskådlig tid utöva vårdnaden. 

NN kom som ensamkommande barn från X och anvisades till 

Örkelljunga kommun i 2014. NN bor sedan 2018-01-11 på -----. Han 

har liten kontakt med sin mamma, men har sökt hos Migrationsverket 

om familjeåterförening. Pappan har avlidit. 

Handläggaren bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad 

att utöva vårdnaden. Därför föreslås att talan väcks hos Tingsrätten om 

överflytt av vårdnaden till nuvarande god man NN. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2018-03-20 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare/personakt 

Tingsrätten



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 99   SN.2018.122     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 6 kap 8a § föräldrabalken väcka talan hos Tingsrätten 

om överflytt av vårdnaden för NN, 20xxxxxx-xxxx, från 

föräldern till NN, 19xxxxxx-xxxx, då föräldern är varaktigt 

förhindrad att utöva vårdnaden för sitt barn under 

överskådlig framtid. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN 

God man: NN 

Socialnämnden ska enligt 6 kap 8a § föräldrabalken väcka talan hos 

Tingsrätten om överflyttning av vårdnaden till en eller två särskilt 

förordnaden vårdnadshavare när ett ensamkommande barn har fått 

uppehållstillstånd i Sverige och när barnets vårdnadshavare är varaktigt 

förhindrade att under överskådlig tid utöva vårdnaden. 

NN kom som ensamkommande barn från X och anvisades till 

Helsingborgs kommun i oktober 2015. NN är sedan ett år tillbaka 

placerad i ett familjehem i X. Hans mamma bor i X, men har inte gått 

att komma i kontakt med. Pappan är avliden. 

Handläggaren bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad 

att utöva vårdnaden. Därför föreslås att talan väcks hos Tingsrätten om 

överflytt av vårdnaden till nuvarande god man NN. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2018-03-20 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare/personakt 

Tingsrätten



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 100   SN.2018.35     
 

Omställning av HVB Hjelmsjövik till stödboende  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2018-02-06 § 39 att ge socialförvaltningen i 

uppdrag att ställa om verksamheten vid HVB Hjelmsjövik till 

stödboende. Socialnämnden beslutade även att återrapportering ska 

lämnas varje månad om hur processen fortlöper avseende 

personalfrågor, uppsägning av hyreskontrakt med mera. 

Enhetschef Patrik Berglin har lämnat följande rapport: 

26/2 Arbetsgivaren har kontrollerat om det finns eventuella vakanser i 

kommunen. 

26/2 Styrgruppen för omställningen av HVB träffades. 

27/2 En av de tillsvidareanställda på Hjelmsjövik sade upp sig utan 

uppsägningstid efter överenskommelse med arbetsgivaren. 

28/2 Omställningsplanerna informerades på LOSAM. 

1/3 En av de tillsvidareanställda påbörjade tjänstledighet för att prova 

på ett annat arbete. 

1/3 Nya spisar till Hjelmsjövik är beställda genom kommunen. 

5/3 Jörgen Hultman från HR lämnade information om 

omställningsfonden på ett personalmöte. 

5/3 En lägenhet som hyrts i andra hand blir ledig och övergår till 

integrationsteamet inom individ- och familjeomsorgen. 

7/3 Informerade Brännborns fastigheter att verksamheten ska övergå till 

ett stödboende i vår. 

7/3 Styrgruppen träffade ett par av de boende för att diskutera deras 

behov på ett stödboende. Började planera ett samarbete med LSS för att 

bemanna verksamheten genom förstärkningsteamet. 

16/3 Informerat t.f socialchefer om tankar på ett utbyggt 

förstärkningsteam. Bad dem också titta på frågan om uppsägningar av 

anställda. 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

27/3 Möte planerat med LSS för att organisera förstärkningsteamet så 

att de kan ansvara för bemanningen på LSS, stödboende och IFO vid 

behov. 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 101   SN.2017.303 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna nedanstående åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef Agneta Christensson har 2017-11-29 inkommit med en 

rapport enligt Lex Sarah, avseende en händelse i samband med ett vak 

natten mellan 24/11 och 25/11. I rapporten uppges att den person som 

suttit vak har sovit under vaket. 

Rapporten har utretts av Rose-Marie Karlsson. I utredningen redovisas 

olika berättelser från berörda inom personalen. Berättelserna skiljer sig 

åt. Av utredningen framgår att personen som satt vak inte fått fortsatt 

vikariat inom Örkelljunga kommun. Vidare framgår att det finns en 

rutin om att det enbart ska vara tillsvidareanställda som sitter vak, inte 

vikarier. Enhetschefen kommer göra rutin mer känd hos personalen 

genom utskick via e-post och genom att informera om rutinen på 

arbetsplatsträffar. Bedömningen är att risken därmed är liten för att 

motsvarande händelse ska hända igen. 

Lex Sarah-rapporten föreslås inte leda till anmälan till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad) 

Utredning Lex Sarah-rapport (utan personuppgifter)  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Agneta Christensson, enhetschef 

Rose-Marie Karlsson, kvalitetsstrateg



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 102   SN.2017.236     
 

Förslag till ny taxa för matdistribution i ordinärt boende  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-09-28 § 170 att föreslå 

kommunfullmäktige att från och med 2018-01-01 höja avgiften för 

matdistribution med 12 kronor, så att nytt totalt pris blir 60 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-25 § 271 att 

återremittera ärendet till socialnämnden och att remittera ärendet till 

utbildningsnämnden. Uppdraget till båda nämnderna är att lämna ett 

samordnat yttrande kring konsekvenserna av förslaget till ny taxa för 

matdistribution i ordinärt boende. 

Socialnämnden lämnade 2017-10-31 § 219 delegation till 

arbetsutskottet att lämna yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2017-11-10 § 321 att meddela 

kommunstyrelsens arbetsutskott att socialnämnden står fast vid tidigare 

förslag från 2017-09-28 § 170 om att höja avgiften för matdistribution 

med 12 kronor, så att nytt totalt pris blir 60 kronor. Vidare beslutades 

att meddela kommunstyrelsens arbetsutskott att socialnämnden är 

införstådd med att ersättningen för matdistribution kan behöva anpassas 

till ett eventuellt förslag från utbildningsnämnden om taxeökning för 

lunch till ordinärt boende. 

I tjänsteskrivelse 2018-03-16 föreslår utbildningschef Ingela Ström och 

controller NN att en taxehöjning om sammanlagt 12 kronor fördelas 

med sex kronor till socialnämnden för matdistribution och med sex 

kronor till utbildningsnämnden för lunchpriset. Ärendet kommer att 

behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-11. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Förslag till ändring av taxan för lunch och 

matdistribution.pdf  

 

____________



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 103   SN.2018.120 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef Tommy Sundblad har 2018-03-21 inkommit med en rapport 

enligt Lex Sarah avseende en händelse på Tallgården 2018-03-14 där 

en boende angrep en annan boende. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 104   SN.2018.134     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport till och med 2018-02-28. 

Socialnämnden ges information om förändringar i controllerfunktionen 

för socialförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t.o.m februari 2018  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 105   SN.2018.31     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2018-03-07 § 53 beslutat att lägga 

socialnämndens genomförda plan för intern kontroll 2017 till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-03-21 § 93 återremitterat 

socialnämndens internbudget 2018 för komplettering eftersom 

utrymmet för löneökningar ska vara fördelade i detaljbudgeten. 

Kommunfullmäktige har 2018-03-26 beslutat att bevilja avsägelse från 

Ulf Nilsson (SD) avseende uppdraget som ledamot i socialnämnden. 

Tidigare ersättare Lennart Anderberg (SD) har valts till ny ledamot, och 

Stefan Svensson (SD) har valts till ny ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen om socialnämndens 

återrapportering av plan för intern kontroll 2017 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott om internbudget 

2018  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 106   SN.2018.52     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2018-02-28 - 2018-03-26: 

2018-03-01 - Skrivelse med klagomål kring vård i livets slutskede på 

Tallgården. - dnr SN.2018.9 S 

2018-03-01 - Skrivelse från Migrationsverket om uppsägning av 

lägenheter för asylsökande. - dnr SN 2018.102 

2018-03-01 - Skrivelse från Skånes Universitetssjukhus om Region 

Skånes hjärnskadekoordinatorer. - dnr SN.2018.103 

2018-03-02 - Skrivelse från Cykling utan ålder Sverige, om cykelturer 

för äldre. - dnr SN.2018.104 

2018-03-05 - Informationsskrivelse från Länsstyrelsen om utlysning av 

§ 37-medel för att underlätta bostättning och öka 

mottagningskapaciteten i kommunerna. - dnr SN.2018.105 

2018-03-05 - Skrivelse från Länsstyrelserna om utlysning av § 37a-

medel för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 

familjekontakter. - dnr SN.2018.106 

2018-03-12 - Skrivelse om person som anses behöva försörjningsstöd 

(berör person bosatt i annan kommun). - dnr SN.2018.114 S 

2018-03-15 - Skrivelse från Stiftelsen Herrevads kloster om stiftelsens 

ändamål och verksamhet, samt om aktuell ansökningsprocess. - dnr 

SN.2018.116 

2018-03-19 - Skrivelse från Inspektionen för vård och omsorg, om 

checklista vid utredningar. - dnr SN.2018.117 

2018-03-19 - Skrivelse från Barnens Vänner Internationell 

Adoptionsförening, om ny broschyr och aktuell information. - dnr 

SN.2018.118 

2018-03-19 - Skrivelse från Barnen Framför Allt, om deras röd- och 

stödverksamhet riktad till adoptivfamiljer. - dnr SN.2018.119 

2018-03-26 - Skrivelse med intresseanmälan om adoption. - dnr 

SN.2018.129 S 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

2018-03-26 - Skrivelse från enskild om stödbehov, tolkbehov, 

arbetsmiljödom med mera. - dnr SN.2018.132 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 107   SN.2018.7     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med 2018-02-28. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m 2018-02-28  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 108   SN.2018.75     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för februari 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport februari 2018 

Referensrapport februari 2018  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 109   SN.2018.6     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 

Ärendet: Anmälan från socialnämnden enligt Lex Sarah avseende 

händelse på Södergården 

Beslut: IVO avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare 

åtgärder 

Skäl för beslutet: IVO bedömer att socialnämnden, efter komplettering, 

har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: 2018-01-23 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (placering stödboende) 

Beslut 2018-03-05: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet 

Överklagat beslut: 2017-11-23 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-03-05: Förvaltningsrätten avslås överklagandet 

Överklagat beslut: 2017-11-06 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (kontraktsvård) 

Dom 2018-03-13: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: 2017-08-22 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-03-13: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: 2017-09-28 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (avslut familjehemsplacering) 

Dom 2018-03-23: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: 2017-10-19 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (avslut HVB-placering) 

Dom 2018-03-23: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: 2017-12-28 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (avslut familjehemsplacering) 

Dom 2018-03-23: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

____________



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 110   SN.2018.5     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2018-03-06 - 2018-04-02 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskap (två ärenden) 

Delegationsbeslut 2018-03-01 - 2018-03-31 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer: 

 Beslut av t.f socialchef Björn Jingblad att ansöka om parcyklar 

till boenden för funktionshindrade (ansökan har förankrats med 

socialnämnden 2018-03-06 § 86). - dnr SN.2018.109 

 Beslut av t.f socialchef Bodil Nordstrand om behörighet till 

tillfällig enhetschef för beslutsattest, beställningsrätt och 

uppföljningsansvar för ansvar 7540, för perioden fram till och 

med 2018-05-14. - dnr SN.2017.296 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 111   SN.2018.2     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
T.f socialchef Björn Jingblad berättar om sina intryck av 

socialförvaltningen, och om den kompetens som finns inom 

organisationen. 
 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-04-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 112   SN.2018.3     
 

Övriga frågor  

Lennart Anderberg (SD) frågar om det hänt något nytt avseende tvisten 

kring HVB Villa Stenbocken. Annika Jönsson (M) svarar att inget nytt 

hänt, men att tingsrätten behandlar ärendet i maj 2018. 

Christer Unosson (KD) ställer fråga om utbetalningar av 

försörjningsstöd från integrationsverksamheten inom individ- och 

familjeomsorgen. Björn Jingblad svarar att han haft kontakt med 

flyktingsamordnaren, och att han bedömer att utbetalningarna följer 

lagstiftning och förvaltningens riktlinjer. 

Samtal om omsättningen av controllers inom socialförvaltningen, och 

de svårigheter som detta leder till. 


