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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 225   SN.2018.298     
 

Återrapportering beträffande hälso- och 
sjukvårdsavtalet med Region Skåne  

 

Socialnämnden beslutar 

att en ny uppföljning ska lämnas i februari 2019. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2016-08-29 § 101 avtalet med Region 

Skåne om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvården i Skåne. Avtalet består av tre delar. En grund-

överenskommelse, en del som behandlar utveckling, samt en del om 

organiseringen mellan kommunerna och Region Skåne. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet innebär att ett antal delmål ska uppfyllas 

till utgången av 2020. Det finns fyra utvecklingsområden: 

 Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka som har 

svårigheter att ta sig till en vårdinrättning 

 Skapa en teambaserad vårdform för de tidvis sviktande som har 

svårigheter att ta sig till en vårdinrättning 

 Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper 

 Utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och 

hjälpmedelsförsörjning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Therese Finn lämnar en redovisning 

om uppfyllandet av målen. Information lämnas om den aktuella 

situationen kring ramavtalen som tecknats med vårdcentralerna om 

läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården. Information 

lämnas även om införandet av de mobila vårdteamet. 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 226   SN.2018.287     
 

Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård  

 

Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

överenskommelsen mellan Region Skåne och kommunerna i 

Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård, från och med 2019-01-01. 

 

Sammanfattning 
2018-01-01 träder lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård i kraft. I den nya lagen finns möjligheter för 

parterna att göra överenskommelser om när kommunernas 

betalningsansvar ska träda in eller om beloppet som ska betalas när tre 

dagar överskridits. Om ingen överenskommelse görs, gäller 

lagstiftningens regler. 

En överenskommelse har tidigare träffats mellan Region Skåne och 

kommunerna i Skåne för perioden 2018-01-01 – 2019-03-31. Under 

perioden mellan 2018-04-01 - 2019-03-31 tillämpas en blandmodell 

med betalningsansvar efter 2,8 kalenderdagar, men där kommunerna får 

tillgodoräkna sig de dagar som patienter kunnat gå hem innan 

betalningsansvaret inträder. Patienter i sluten psykiatrisk hälso- och 

sjukvård har under 2018 omfattats av ett särskilt regelverk som fungerat 

som övergångsbestämmelse. 

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har under 2018 tagit fram 

ett förslag till ny överenskommelse från och med 2019-01-01. Förslaget 

omfattar både patienter i den slutna psykiatriska hälso- och sjukvården 

och den slutna somatiska hälso- och sjukvården. Beräkningsmodellen 

för 2019 baseras på en genomsnittsberäkning där betalningsansvaret 

inträder när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter 

utskrivningsklar överskrider 2,8 kalenderdagar per kommun under en 

kalendermånad och i beräkningsunderlaget görs ingen åtskillnad på om 

patienten vårdats i psykiatrisk eller somatisk sluten hälso- och sjukvård. 

Dagar i en av vårdformerna överstigande 2,8 kalenderdagar kan då 

kvittas mot dagar i den andra vårdformen då patienten skrivits ut innan 

2,8 kalenderdagar uppnåtts efter utskrivningsklar. 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Överenskommelsen kommer att gälla tillsvidare från och med 2019-01-

01, men det förutsätter att samtliga parter ingått överenskommelsen 

senast 2018-12-21. Uppsägning görs senast 30 september året innan 

överenskommelsen ska upphöra. Om någon part säger upp 

överenskommelsen upphör den att gälla för alla parter. 

Socialchefen föreslår i tjänsteskrivelse 2018-10-03 att socialnämnden 

föreslår kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen mellan 

Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, från och med 2019-01-01. 

 

Beslutsunderlag 

Meddelande från Kommunförbundet Skåne om ny överenskommelse 

mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Missiv - Överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes 

kommuner gällande samverkan av utskrivningsklara patienter 2018-09-

26.pdf 

Sammanträdesprotokoll gällande överenskommelse mellan Region 

Skåne och Skånes kommuner om samverkan vid utskrivning från 

somatisk och psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård.pdf 

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län 

om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2018-09-19.pdf 

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsavtal från 2019  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 227   SN.2018.307     
 

Tillägg i delegationsordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att förändra delegationsordningen enligt nedan, samt 

att förändringen träder i kraft 2018-11-09. 

 

Sammanfattningen 
Socialförvaltningen föreslår följande tillägg i delegationsordningen. 

Ny punkt B.3 

Text: Fastställande av nya personuppgiftsförteckningar 

Delegat: Socialchef 

Lagrum: Dataskyddsförordningen artikel 30 

Notering: Beslut om att fastställa nya förteckningar som inte finns 

sedan tidigare 

Ny punkt B.4 

Text: Revideringar av personuppgiftsförteckningar 

Delegat: Nämndssekreterare 

Lagrum: Dataskyddsförordningen artikel 30 

Notering: Avser uppdateringar, förtydliganden och förbättringar av 

befintliga förteckningar. Datum för revidering ska anges på respektive 

förteckning. 

Ny punkt N.5 

Text: Beslut om att utse utredare i adoptionsutredning 

Delegat: Enhetschef 

Lagrum: 4 kap 14 § Föräldrabalken 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda inom socialförvaltningen 

Hemsidan/intranätet
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 228   SN.2018.192     
 

Fältverksamhet i Örkelljunga kommun  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Arbetsutskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden enas 

2018-05-07 om att förvaltningarna ska göra en gemensam utredning där 

den nuvarande situationen för fältverksamheten analyseras och där 

förslag lämnas om hur verksamheten ska bedrivas i framtiden. 

Samtal har sedan dess hållits mellan socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna har inte nått fram till en 

gemensam slutsats. Utredningen är därmed inte slutförd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-08-29 § 247 att avvakta 

med behandlingen av ärendet om fältverksamheten, för att invänta 

pågående utredning. Ärendet tas upp till fortsatt behandling av 

kommunstyrelsens arbetsutskott i november 2018. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2018-10-18 § 265. 

Arbetsutskottet ges information om de pågående samtalen mellan 

förvaltningarna. Arbetsutskottet beslutar att målsättningen är att ärendet 

ska tas upp till behandling i socialnämnden 2018-12-04. Mot bakgrund 

av beslutet från kommunstyrelsens arbetsutskottet 2018-08-29 § 247, 

beslutar socialnämndens arbetsutskott att meddela kommunstyrelsens 

arbetsutskott att utredningen inte blir klar för behandling vid 

socialnämnden 2018-11-06, och därmed kan nämnden inte överlämna 

ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott i november 2018. 

Ställningstagandet från socialnämndens arbetsutskott 2018-10-18 § 265 

överlämnas till socialnämnden som information. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2018-10-18  

 

____________
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 229   SN.2018.308     
 

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 

föräldrarna till NN, 19xxxxxx-xxxx, då föräldrarna 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 

förordnade 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 anvisas till Kävlinge 

kommun 2015. NN är familjehemsplacerad i Örkelljunga kommun. 

Mamman bor i X. Pappans situation är okänd. 

Socialförvaltningen 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. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2018-10-18 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare/personakt
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 230   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. 

Verksamhetschef Johan Lindberg informerar om genomförda och 

pågående åtgärder på Södergården.  

 Det finns en arbetsgrupp som arbetar med arbetsmiljön på 

Södergården. Frågor om schema, organisation och 

vårdtygndsmätningar togs upp vid senaste mötet. 

 Förstudie genomförs inför ett eventuellt införande av låst 

boende. 

 Åtgärdsplan tas fram om hot- och våldssituationer. 

 Struktur tas fram för arbetsplatsträffar och teammöten. 

 Det arbetas fram ett förslag om vikariepool. 

 Översyn kring möjligheterna för medarbetare att arbeta ostört 

för dokumentation. 

 Utbildning och kompetenshöjning om systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 

 

____________ 
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SN § 231   SN.2018.281     
 

Förfrågan från SKL om delfinansiering av långsiktig 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna åt socialchefen att i samråd med socialchefsrådet 

i nordvästra Skåne lämna synpunkter på förslaget. 

 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ställt en förfrågan till 

socialchefernas nätverk i nordvästra Skåne om inställningen till 

kommunal medfinansiering av kvalitetsregister som kommuner 

använder, nationella brukarundersökningar inom individ- och 

familjeomsorgen och funktionshinderområdet, samt en nationell 

samordning för gemensam utveckling av kommunernas 

kunskapsstyrningssystem. Detta stöd riskerar att gå förlorat då statliga 

satsningar har avslutats och medlen numera inkluderas i de generella 

statsbidragen som går direkt till kommunerna. En gemensam 

finansiering skulle innebära en kostnad för kommunerna om totalt cirka 

19,5 miljoner kronor från 2019 och innebär en kostnad på 1,95 kronor 

per invånare i kommunen, det vill säga en kostnad på knappt 20 000 

kronor för Örkelljunga.  

Socialchefen föreslår i tjänsteskrivelse 2018-09-20 att socialnämnden 

beslutar att överlämna åt socialchefen att i samråd med socialchefsrådet 

i nordvästra Skåne lämna synpunkt på förslaget och godkänna en 

kostnad för Örkelljunga kommun om max 1,95 kronor per 

kommuninvånare. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2018-10-18 § 263 att föreslå 

socialnämnden att överlämna åt socialchefen att i samråd med 

socialchefsrådet i nordvästra Skåne lämna synpunkter på förslaget. 

Arbetsutskottet strök delen om finansiering, då finansieringsbehovet i 

dagsläget är osäkert.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om delfinansiering av långsiktig kunskapsstyrning, 

fråga från SKL.pdf  

 

____________
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 232   SN.2018.71 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 
2018-02-14 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, avseende en händelse 

på Södergården 2018-02-13. Den boende antas ha kommit åt kontrollen 

till sin säng, och hissats upp. Täcket låg över rörelselarmet. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningens utvecklingsstrateg. 

Av utredningen framgår att några åtgärder vidtagits efter händelsen. En 

ny rutin för användande av rörelselarm är framtagen. Individuella 

anvisningar ska anges i den enskildes genomförandeplan. Händelsen tas 

upp på teamdiskussioner. På sikt kan andra digitala lösningar komma 

ifråga. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschefer Södergården 

Utredare
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 233   SN.2018.82 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 
2018-02-21 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, avseende en händelse 

på Södergården 2018-02-09. När personal kom in till den boende på 

morgonen upptäcks att rörelselarmet låg under sängen och inte gått 

igång. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningens utvecklingsstrateg. 

Det antas att den boende själv stött till larmet eller flyttat på det. Av 

utredningen framgår att några åtgärder vidtagits efter händelsen. En ny 

rutin för användande av rörelselarm är framtagen. Kontroll av larmlogg 

är gjord. Lapp är uppsatt på insidan av dörren om att kontrollera larmet 

när rummet lämnas. Händelsen är diskuterad bland personalen. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschefer Södergården 

Utredare
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 234   SN.2018.84 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 
2018-02-21 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, avseende en händelse 

på Södergården 2018-02-13. När personal kom in till den boende på 

morgonen upptäcks att rörelselarmet var vänt mot väggen. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningens utvecklingsstrateg. 

Att larmet var vänt mot väggen kan bero på att personalen inte 

kontrollerat att larmet står rätt, eller att den boende själv vänt larmet. 

Av utredningen framgår att några åtgärder vidtagits efter händelsen. 

Kontroll av larmlogg är gjord. Ny rutin för användande av rörelselarm 

är framtagen. Mail är utskickat till personal. Samråd har skett med 

sjuksköterska. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschefer Södergården 

Utredare
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 235   SN.2018.163 S     
 

Rapportering av missförhållanden enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2018-04-26 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, avseende en händelse 

inom hemvården 2018-04-23. Vårdtagaren larmar sex gånger. 

Kvällspersonalen meddelar vårdtagaren att det är nattpersonalen som 

kommer för att hjälpa vårdtagaren, men ingen överrapportering görs till 

nattpersonalen. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningens utvecklingsstrateg. 

Av utredningen framgår att några åtgärder vidtagits efter händelsen. 

Kontakt mellan enhetschef, vårdtagare och anhöriga, där enhetschefen 

beklagar händelsen. Händelsen är behandlad vid arbetsplatsträff 2018-

04-25. Personalen uppger att de skapat egna rutiner för att undvika att 

denna typ av misstag sker på nytt. Enhetschef uppger att det finns 

planer på att förtydliga larmrutiner och belysa skiftövergångar, samt att 

se till att vikarier får del av det som behandlas på arbetsplatsträffar. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef 

Utredare
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 236   SN.2018.178 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 
2018-05-15 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, avseende en händelse 

inom hemvården 2018-05-08. Personalen som tog emot ett larm antog 

att det kom från en annan vårdtagare än vad det i själva verket gjorde. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningens utvecklingsstrateg. 

Av utredningen framgår att det inte är något systemfel, utan ett misstag 

på grund av den mänskliga faktorn. I utredningen framgår vilka 

åtgärder som vidtagits efter händelsen. Samtal mellan personal och 

enhetschef. Kontakt mellan enhetschef och vårdtagare, där 

enhetschefen beklagar händelsen. Enhetschef uppger att det finns 

planer på att förtydliga larmrutiner och belysa skiftövergångar, samt att 

se till att vikarier får del av det som behandlas på arbetsplatsträffar. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef 

Utredare



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 237   SN.2018.300     
 

Sammanträdesdatum 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa nedanstående sammanträdesdatum för 

socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. 

 

Månad Nämnden Arbetsutskottet 
Januari ons 2 tis 15 

Februari tis 5 tis 19 

Mars tis 5 tis 19 

April tis 2 tis 16 

Maj tis 7 tis 14 

Juni tis 4 tis 11 

Juli  tis 2 

Augusti tis 13 tis 13 (vid behov), tis 20 

September tis 3, mån 30 tis 17 

Oktober  tis 22 

November tis 5 tis 19 

December tis 3 tis 17 

Sammanträdestiderna är klockan 13.30, med möjlighet till gruppmöten 

från 13.00. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ledamöter och ersättare i kommande socialnämnd 

Berörda inom socialförvaltningen 

Kommunledningskansliet



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 238   SN.2018.134     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport för perioden fram till och med 2018-09-30. 

Det finns nyckeltal från socialförvaltningen för perioden januari-

september 2018. 

På sammanträdet lämnas en redogörelse om förändringarna av 

helårsprognosen sedan föregående månad. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t.o.m september 2018 

Nyckeltal socialförvaltningen januari-september 2018  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 239   SN.2018.253     
 

Redovisning av ekonomiska åtgärder  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2018-08-14 § 168 att uppdra åt 

socialförvaltningen att arbeta vidare med redovisade åtgärder i 

delårsrapporten, som syftar till att minska kostnaderna. Socialnämnden 

beslutar även att godkänna socialchefens åtgärdsplan med specifika 

åtgärder för att minska kostnaderna under 2018. 

 

Återrapportering lämnas om pågående åtgärdsarbeten. Det lämnas 

bland annat information om interna vikariat på tjänstamannasidan, nya 

scheman i äldreomsorgen, förändringar i den daglig verksamheten, 

genomgångar av biståndsbeslut för hemvårdsinsatser, förändringar i 

kafeterian, genomlysning av ekonomiskt bistånd, avtalet för 

Hjelmsjövik, och testprojekt med leverans av kall mat till ordinärt 

boende. 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 240   SN.2018.2     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Johan Lindberg redovisar information från 

socialchefen. 

 Från budgetberedningen finns en fråga om återvändandebidrag i 

Landskrona kommun. Frågan är ställd till Landskrona kommun, 

som svarat att det fanns ett sådant bidrag för många år sedan. 

Bidraget användes för personer som inte kunnat/velat etablera 

sig. Enligt svaret från Landskrona kommun är erfarenheterna av 

bidraget inte positiva. 

 Från socialchefen finns ett antal frågeställningar om 

socialförvaltningens användning av Solgården i Skånes 

Fagerhult. Frågorna berör hur byggnaden används idag, och 

vilka behov som finns inför framtiden. Socialnämnden för 

samtal om hur verksamheten i fastigheten förändrats över tid, 

och hur behoven antas se ut framöver. Nämnden är positiv till 

att socialchefens frågeställningar om Solgården utreds vidare. 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 241   SN.2018.75     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för september 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport september 2018 

Referenser till rapport september 2018  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 242   SN.2018.7     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med 2018-10-31 är delvis klar. Den del av 

statistiken som är klar redovisas muntligt för socialnämnden. 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 243   SN.2018.65     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådens 

sammanträde 2018-10-18. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunala pensionärs- och handikappråden 2018-10-18 

(redigerad för saknade personuppgiftssamtycken)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 244   SN.2018.31     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 85 att godkänna 

delårsrapport per 2018-06-30 för Örkelljunga kommun och 

delårsrapport per 2018-06-30 för Örkelljunga kommuns VA-

verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 90 att anta riktlinjer för 

utlämnande av allmänna handlingar. 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 97 att bifalla motion om 

lönetillägg för pensionärer med hänvisning till personalchefens och 

kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-07-06 med tillägg om att 

lönetillägg ska kunna beviljas som längst ett år i taget. Införandet av 

lönetillägg ska ske 2019-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-09-24 § 98 att fastställa 

sammanträdesplanen för 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-10-22 § 124 att välja Emily Haydari 

(SD) till ersättare i socialnämnden till och med 2018-12-31, efter 

Blagoveska Poulsen (SD) som avsagt sig uppdraget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-09-24 om 

delårsrapport 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24 om riktlinjer för utlämnande 

av allmänna handlingar 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-09-24 om motion 

lönesättning för pensionärer 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-09-24 om 

sammanträdesplan 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-22 om ny ersättare i 

socialnämnden  

 

____________



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 245   SN.2018.52     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2018-09-21 - 2018-10-30: 

2018-09-25 - Information och inbjudan till "Glokala Sverige - Agenda 

2030 i kommuner, landsting och regioner" - dnr SN.2018.286 

2018-09-27 - Skrivelse från Socialstyrelsen med erbjudande om 

deltagande i ett införandeår 2019 för implementering av risk- och 

skyddsintervjuer för barn i familjer med våld - dnr SN.2018.289 

2018-09-28 - Skrivelse med beröm till Tallgården - dnr SN.2018.290 

2018-09-28 - Skrivelse med beröm till Tallgården - dnr SN.2018.291 

2018-10-01 - Skrivelse med synpunkter om beslut om biståndsinsatser i 

ett individuellt ärende - dnr SN.2018.293 S 

2018-10-03 - Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg om 

inkommet klagomål om hantering av en orosanmälan - dnr 

SN.2018.295 S 

2018-10-04 - Skrivelse från Laholms kommun om att ta in uppgifter 

från socialregistret vid intresseanmälningar om kontaktperson, 

kontaktfamilj och familjehem - dnr SN.2018.296 

2018-10-11 - Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, om 

tillstånd för enskilt företag att bedriva daglig verksamhet enligt LSS. 

Beslutet skickat för kännedom till socialnämnden. - dnr SN.2018.301 

2018-10-11 - Skrivelse med intresseanmälan om nationell adoption - 

dnr SN.2018.302 S 

2018-10-16 - Skrivelse från anställd inom boendestödet "Begäran om 

att boendestödet ska förbli intakt, anmälan enligt Lex Sarah" - dnr 

SN.2018.306 

2018-10-25 - Skrivelse från Freys Express Intl AB till enskild om att 

hämta ut magasinerat gods och eventuell försäljning (skrivelsen sänd 

som kopia till socialförvaltningen) - dnr SN.2018.312 S 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

2018-10-29 - Skrivelse från Livsmedelsverket till äldreomsorgen om 

Livsmedelsverkets råd "Bra måltider i äldreomsorgen" - dnr 

SN.2018.314 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 246   SN.2018.6     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-04-09 

Saken: Bistånd för missbruksvård på behandlingshem 

Dom 2018-09-26: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-06-27 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (familjehem) 

Dom 2018-10-02: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Saken: Ansökan från socialnämnden om vård enligt LVU 

Dom 2018-10-03: Förvaltningsrätten bifaller ansökan om att den 

enskilde ska vårdas enligt LVU 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-10-08 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (bifall stödboende men avslag 

familjehem) 

Dom 2018-10-08: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-09-11 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-10-08: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-05-22 

Saken: Begäran att få ansöka om ekonomiskt bistånd kvartalsvis 

Dom 2018-10-15: Förvaltningsrätten avviser överklagandet 

 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 247   SN.2018.5     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2018-09-27 - 2018-11-05 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (sex ärenden) 

Delegationsbeslut 2018-09-01 - 2018-10-31 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer: 

 Överrenskommelse mellan Försäkringskassan och Örkelljunga 

kommun om informationsvägar rörande personlig assistans 

enligt LSS. Överenskommelsen undertecknad av 

verksamhetschef Johan Lindberg. - dnr SN.2018.292 

 Avtal med Perstorps kommun där de köper LSS-insats i daglig 

verksamhet på Hälsa med hästkraft. Avtalet undertecknat av 

socialchef Jennie Andersson. - dnr SN.2018.297 S 

 Avtal med Swedish Standards Institute om registrering av 

nationellt utfärdandenummer. Avtalet är undertecknat 

enhetschef Jimmy Larsson. - dnr SN.2018.305 

 Avtal med Contribe AB om Barnsam, inklusive 

personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet är undertecknat av 

enhetschef Jan Olof Andersson. - dnr SN.2018.310 

 Lokalt avtal för läkarmedverkan för rådgivning, stöd och 

fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården. Avtalet är 

undertecknat av vikarierande verksamhetschef för kommunala 

hälso- och sjukvården Therese Finn. - dnr SN.2018.313 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 248   SN.2018.4     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2018-09-28 (fattat av 1:e vice ordförande 

Christer Unosson) att bevilja Woodlands Country Club Golf AB 

ett tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl, vin och 

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 2018-09-28 mellan 

klockan 17-23 vid serveringsstället Forum Örkelljunga. 

 Ordförandebeslut 2018-10-25 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) att bevilja Pernzells Restauranger AB tillfälligt 

serveringstillstånd för att servera starköl, vin och andra jästa 

alkoholdrycker till allmänheten 2018-10-27, 2018-11-02 och 

2018-11-16 klockan 18-24 vid serveringsstället Forum 

Örkelljunga. 

 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-11-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 249   SN.2018.3     
 

Övriga frågor  

Jane Holmström Björkman (S) frågar om rekryteringen av en ny 

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), och om det stämmer att flera 

kommuner framöver ska dela på tjänsten. Svar lämnas om att det 

rekryteras en ny MAS, som ska arbeta halva tiden för Örkelljunga 

kommun och halva tiden för Klippans kommun. 

Annika Jönsson (M) rapporterar från presidiets möte med revisionen. 

Det togs bland annat upp frågor om användningen av olika 

verksamhetssystem, möjligheter till bättre planering av bilkörningar, 

om ifall Serkons avsatta tid för ekonomiskt arbete åt social-

förvaltningen är tillräckligt, och om den ekonomiska kunskapen ute i 

verksamheterna. 

Information lämnas om kommunens julbord 2018, dit socialnämndens 

ledamöter och ersättare är inbjudna. 


