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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 181   SN.2018.189     
 

Presentation av Skyddsjourens verksamhet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Skyddsjouren i Ängelholm är en ideell förening som driver ett skyddat 

boende för personer som är våldsutsatta. Verksamheten vänder sig till 

alla våldsutsatta, det vill säga män och kvinnor samt barn och vuxna. 

Boendet har plats för 23 vuxna och deras eventuella barn. Skyddsjouren 

har i dagsläget 22 anställda. Samtliga är utbildade. Verksamheten 

finansieras via bidrag, främst statsbidrag. 

Skyddsjouren använder följande våldsdefinition: våld är varje handling 

riktad mot en annan person som genom denna handling skadar eller 

kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från 

att göra något den vill. 

Enligt den statistik som Skyddsjouren använder är fler kvinnor än män 

utsatta för våld i nära relationer. Av tolv utsatta uppskattas tio vara 

kvinnor och två män. Ungefär tio procent av barnen lever i familjer där 

det förekommer våld. 

Det finns flera olika typer av våld; psykiskt, fysiskt, sexuellt, 

ekonomiskt, socialt och latent våld. Redovisning lämnas om hur våldet 

tar sig uttryck i praktiken samt vilka faktorer som ligger bakom att 

personer stannar respektive lämnar relationer med våld. 

Våldsutsatta personer med barn som försöker komma ur sin situation 

behöver ha kontakt med flera myndigheter och det finns behov av stöd 

inom flera områden. Skyddsjouren visar upp sammanställningar på 

myndighetskontakter och stödbehov. 

Samtal förs mellan socialnämnden och Skyddsjouren om hur 

information om jourens verksamhet kan spridas i Örkelljunga kommun. 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 182   SN.2018.248     
 

Tillfällig organisering av socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna socialchefens förslag till tillfällig organisering av 

verksamheten under perioden 2018-09-01 - 2019-01-31. 

 

Sammanfattning 
Socialchef Jennie Andersson har lämnat förslag på tillfällig 

organisering av socialförvaltningen under perioden 2018-09-01 – 2019-

01-31. Förslaget framgår av tjänsteskrivelse daterad 2018-08-15 med 

tillhörande organisationsskiss. 

Förslaget innebär att verksamheten delas upp i två större block. Dels ett 

block för äldreomsorg samt för kommunal hälso- och sjukvård. Dels ett 

block för individ- och familjeomsorgen (IFO) samt LSS-verksamheten. 

Därutöver finns staben.  

Inom blocket för IFO och LSS innebär förslaget att 

myndighetsutövningen samlas under en enhetschef, öppenvården 

samlas under en enhetschef och det klargörs att LSS-verksamheten 

framöver ska ha två enhetschefer.  

Socialchefen föreslår att socialnämnden godkänner förslaget till 

tillfällig organisering. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tillfällig organisation i socialförvaltningen 

Organisationsskiss  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens chefer och stab
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 183   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. Socialnämndens 

målsättning är att resultatet för 2018 ska bli som sämst minus åtta 

miljoner kronor. 

Socialchefen redovisar vilka åtgärder som pågår och planeras. Vakanta 

enhetschefstjänster bemannas under hösten 2018 med befintlig personal 

inom staben. Vårdtyngdsmätningar genomförs på de särskilda 

boendena. Det görs översyner inom flera områden och verksamheter för 

att bedöma om det är möjligt att utföra arbetet mer effektivt. Det 

kommer att göras ett studiebesök i Klippans kommun för att titta på 

deras matleveranser till ordinärt boende. 

Den ekonomiska situationen efter sommaren ser för tillfället något 

bättre ut än tidigare prognos. 

Borttagandet av delade turer och den förändrade helgtjänstgöringen 

håller på att införas inom äldreomsorgen. Ny schemaläggning pågår. 

Förändringen kommer ta olika lång tid inom olika avdelningar. 

Socialnämnden samtalar om de förändringar som ska göras och om de 

synpunkter som framförts. 

 

____________ 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 184   SN.2018.2     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchef Jennie Andersson lämnar aktuell information. 

 Socialchefen har undersökt en fråga från Therese Rosenlöf (C) 

från nämndssammanträdet 2018-08-14. Fråga handlar om varför 

individ- och familjeomsorgens barnsekreterare och 

familjehemssekreterare är ihopslagna. Socialchefen svarar att 

nuvarande upplägg har tagits fram med hjälp av en tidigare 

anställd inom Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är 

sakkunnig inom området. Varje ärende bedöms för sig och 

rollerna kan hållas åtskilda i de enskilda ärendena genom att det 

finns flera anställda som kan dela på rollerna. Therese Rosenlöf 

(C) har annan information från Socialstyrelsen om vad som är 

tillåtet. Socialchefen ska undersöka frågan på nytt, men påpekar 

att olika myndigheter ibland har olika uppfattningar. 

 Översyn ska göras av årsarbetstidsavtalet mellan Örkelljunga 

kommun och Kommunal. Även frågan om heltid som norm kan 

komma att tas upp i detta sammanhang. 

 Information lämnas om den aktuella situationen avseende 

organisationsförändringen av integrationsarbetet inom individ- 

och familjeomsorgen. 

 Redovisning lämnas om ett öppet brev som kommit från en 

anställd på Södergården och det svar som lämnats av 

socialchefen. 

 

____________ 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 185   SN.2018.59     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder, samt 

att inte göra någon anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg. 

 

Sammanfattning 
Enhetschefen på Hjelmsjövik har 2018-02-02 inkommit med en rapport 

enligt Lex Sarah. Rapporten berör ett bråk 2018-01-31 på stödboendet 

Hjelmsjöhov, där en person upplevt sig hotad. 

Rapporten har utretts av socialförvaltningens kvalitetsstrateg. Personal 

från dåvarande HVB Hjelmsjövik kom till platsen kort efter händelsen. 

Händelsen är polisanmäld av god man, men polisutredningen har lagts 

ned. Personen som anmälts flyttades från Hjelmsjöhov. Det har hållits 

medlingssamtal mellan de berörda. Rutin för att hantera hot och våld 

finns sedan tidigare. Bedömningen är att det inte finns skäl att anmäla 

händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning (avidentifierade uppgifter)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef Hjelmsjövik 

Kvalitetsstrateg
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 186   SN.2018.68 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 
Enhetschef på Södergårdens särskilda boende har 2018-02-14 

inkommit med en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten berör en 

händelse där en boende i december 2017 blivit bestulen på 1 000 

kronor. Pengarna har försvunnit från ett värdeskåp. 

Rapporten har utretts av socialförvaltningens kvalitetsstrateg. Nyckeln 

till värdeskåpet har förvarats på ett sätt som gjort att många kommit åt 

den. Enhetschefen har på arbetsplatsträffar pratat med all personal om 

händelsen. En ny rutin har tagits fram i mars 2018 av enhetschefen. 

Avsikten är att diskussionerna om denna typ av händelser ska hållas 

levande bland personalen. Bedömningen är att det inte finns skäl att 

anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning (avidentifierade uppgifter)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef Södergården 

Kvalitetsstrateg
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SN § 187   SN.2018.69 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 
Enhetschefen på Södergårdens särskilda boende har 2018-02-14 

inkommit med en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten berör en 

händelse där en boende i februari 2018 blivit bestulen på 2 000 kronor. 

Pengarna har försvunnit från ett gömställe. 

Rapporten har utretts av socialförvaltningens kvalitetsstrateg. Pengarna 

har inte förvarats i värdeskåp, och har därmed varit åtkomliga. 

Polisanmälan har gjorts. Enhetschefen har pratat med personalen på 

avdelningen om händelsen. En ny rutin har tagits fram i mars 2018 av 

enhetschefen. Händelser av detta slag tas upp och diskuteras på 

arbetsplatsträffarna. Bedömningen är att det inte finns skäl att anmäla 

händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning (med avidentifierade uppgifter)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef Södergården 

Kvalitetsstrateg
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 188   SN.2018.245     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2018-08-09 lämnades en rapport enligt Lex Sarah, avseende en 

händelse på Tallgården där en boende haft ihållande smärta i rygg som 

slutligen lett till att ambulans tillkallats. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 189   SN.2018.254     
 

Ändring i delegationsordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att ändra delegationsordningen enligt nedan, samt 

att ändringarna träder i kraft 2018-09-07 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen föreslår ett tillägg och en omformulering i 

delegationsordningen. 

Ny punkt P.1 

Text: Beslut om parkeringstillstånd 

Delegat: Handläggare 

Lagrum: Trafikförordningen 13 kap 8 § 

Omformulering av 1.13 

I nuvarande delegationsordning står: "Delegerad beslutanderätt enligt 

denna delegationsförteckning ska även tillkomma förvaltningschefen 

utöver den beslutanderätt som särskilt delegerats förvaltningschefen.".  

Skrivningen avser delegation som lämnats till tjänsteman, men inte 

delegationen som lämnats till arbetsutskott och ordförande. Nuvarande 

formulering kan missförstås, och bör därför förtydligas. 

Förslag till ny formulering: "Beslutanderätt som enligt denna 

delegationsförteckning delegerats till tjänsteman i socialförvaltningen 

ska även tillkomma förvaltningschefen, utöver den beslutanderätt som 

särskilt delegerats förvaltningschefen.". 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare parkeringstillstånd 

Hemsida/intranät
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 190   KLK.2018.330  007  
 

Revisionen - Granskning av informations- och IT-
säkerhet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om revisionsrapporten till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av Örkelljunga kommuns förtroendevalda 

revisorer granskat informations- och IT-säkerheten. Granskningen 

omfattar kommunstyrelsens styrning, uppföljning och intern kontroll 

avseende kommunens informations- och IT-säkerhet. 

Revisorerna har översänt rapporten för kännedom till bland annat 

socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Missivbrev - Granskning av informations- och IT-säkerhet 

Rapport KPMG - Granskning av informations- och IT-säkerhet  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 191   SN.2018.52     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2018-08-08 - 2018-08-27: 

2018-08-08 - Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg om 

inspektion på Hjelmsjöviks stödboende - dnr SN.2018.244 

2018-08-13 - Skrivelse från Riksbyggen med anmodan om avflyttning 

(kopia av skrivelsen sänd till socialnämnden) - dnr SN.2018.246 S 

2018-08-21 - Skrivelse till förvaltningschef om socialt företag som ska 

samverka med olika aktörer - dnr SN.2018.250 

2018-08-22 - Skrivelse från Landskrona kommun om LVU-

omhändertagen som avvikit - dnr SN.2018.251 S 

2018-08-23 - Skrivelse från Riksbyggen med rättelseanmaning (kopia 

av skrivelsen sänd till socialnämnden) - dnr SN.2018.255 S 
 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 192   SN.2018.5     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2018-08-14 - 2018-09-03 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

Delegationsbeslut 2018-08-01 - 2018-08-31 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer: 

 Beslut av socialchef att teckna projektöverenskommelse 2018-

09-01 - 2019-08-31 med Arbetsförmedlingen avseende projektet 

Etablering av Nyanlända på Arbetsmarknaden (ENA) - dnr 

SN.2018.247 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 193   SN.2018.4     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2018-08-10 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om placering på HVB enligt § 11 LVU. 

 Ordförandebeslut 2018-08-16 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om att enligt alkohollagen 8 kap 2 § bevilja tillfälligt 

serveringstillstånd till Woodlands Country Club Golf AB för 

servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten 2018-08-22 klockan 17-21 på Forum i Örkelljunga. 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 194   SN.2018.6     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-03-26 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (boende) 

Dom 2018-08-09: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-01-31 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-08-13: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-06-11 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (stödboende ensamkommande) 

Dom 2018-08-14: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-02-05 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (HVB-placering) 

Dom 2018-08-20: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-02-22 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (stödboende missbruk) 

Dom 2018-08-23: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

____________ 
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SN § 195   SN.2018.3     
 

Övriga frågor  

Therese Rosenlöf (C) ställer fråga om hur Feelgoods utredning om 

Södergården har hanterats, och om det finns en framtagen åtgärdsplan. 

Socialchef Jennie Andersson svarar att arbetet med åtgärder pågår. Ett 

mer detaljerat svar om åtgärder kommer att lämnas vid 

nämndssammanträdet 2018-09-28. 

Efter önskemål får socialnämnden information om den senast 

tillgängliga boendestatistiken. 

Christer Unosson (KD) informerar om att han lämnar in ett initiativ där 

han vill få en skriftlig redogörelse angående kostnaden för att avveckla 

övertalig personal vid dåvarande HVB Hjelmsjövik. 

Christer Unosson (KD) rapporterar från ett möte mellan 

socialnämndens presidium och revisionen. Från socialnämndens 

presidium medverkade Christer Unosson (KD) och Patric Carlsson (S). 

Mötet handlade till stor del om den ekonomiska situationen. 

Birgit Svensson (MP) frågar om tidigare tillförordnad socialchef Björn 

Jingblad fortfarande arbetar kvar i organisationen. Socialchef Jennie 

Andersson svarar att han under sommaren arbetat med några uppdrag 

som inte kunnat avslutas till 2018-06-30. I dagsläget återstår ett 

uppdrag. Detta uppdrag avslutas inom kort. 

 


