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SN § 250   SN.2018.8     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg. 

 

Beskrivning 
Tre övriga frågor lyfts till § 267. 

Ett tack för den gångna mandatperioden behandlas som sista ärende. 

 

____________ 
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SN § 251   SN.2018.341     
 

Pilotprojekt med kyld mat till ordinärt boende  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna att socialförvaltningen genomför ett pilotprojekt 

där kyld mat testas i hemvården under sex veckor. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen planerar att genomföra ett pilotprojekt med 

servering av kyld mat till brukare inom hemvården som har 

matleverans som biståndsinsats. Pilotprojektet är tänkt att genomföras 

under sex veckor. Endast ett begränsat antal av brukarna med 

matleverans (cirka 20 personer) kommer att ingå i pilotprojektet. Det är 

inte fullt ut bestämt vilket av hemvårdens områden som ska väljas ut 

för pilotprojektet. Den kylda maten körs ut till brukarna en gång per 

vecka, med portioner för hela veckan. Brukaren väljer själv ut vilka 

olika typer av rätter som ska levereras för varje vecka. Det finns ett 

antal olika alternativa rätter per vecka. 

Som en del av förberedelserna ges socialnämnden möjlighet att proväta 

maten vid sammanträdet 2018-12-04. Provätningen skedde före 

sammanträdets start. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden diskuterar och ställer frågor om den kylda maten. 

Förslag 
Niclas Bengtsson (SD), Lennart Anderberg (SD), Patric Carlsson (S) 

och Jane Holmström Björkman (S) yrkar att socialnämnden beslutar att 

godkänna att socialförvaltningen genomför ett pilotprojekt där kyld mat 

testas i hemvården under sex veckor. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det enbart finns ett yrkande, och finner att 

socialnämnden beslutar att godkänna att socialförvaltningen genomför 

ett pilotprojekt där kyld mat testas i hemvården under sex veckor. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Hemvårdens enhetschefer 

Utvecklingsstrategen
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SN § 252   SN.2018.340     
 

Konferens om integration 2018-10-29  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna att de politiska represententer som medverkat vid 

arbetsmarknadsenhetens konferens om integration 2018-10-

29 i Margretetorp i Hjärnarp, har möjlighet att få antingen 

arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst, samt 

därutöver reseersättning.  

 

Christer Unosson (KD) avstår att delta i beslutet, på grund av att han  

själv berörs av beslutet. 

 

Sammanfattning 
2018-10-29 arrangerar arbetsmarknadsenheten en konferens om hur 

Örkelljunga kommuns integrationsarbete ska organiseras och drivas 

framöver. Konferansen hölls klockan 08.30-16.00 i Margretetorp i 

Hjärnarp. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2018-10-18 § 257 att godkänna 

att ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning kan utgå för 

max fyra medverkande politiska representanter vid konferensen om 

integration. 

I efterhand väcks en fråga om de medverkande ska kunna få arvode. 

Enligt beslutet från 2018-10-18 är det inte möjligt. Det finns ett 

önskemål att antingen arvode eller ersättning för förlorad inkomst ska 

utgå. Ordförande föreslår att tidigare beslut ändras, så att det blir 

möjligt att få antingen arvode eller ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2018-10-18  

 

____________ 
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SN § 253   SN.2018.2     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchefen lämnar följande information. 

 Örkelljunga kommun har beviljats bidrag från Migrationsverket 

för extraordinära kostnader (omställningskostnader) med 4 052 

400 kronor. Beloppet kommer att fördelas mellan kommunens 

förvaltningar enligt den fördelningsmodell som finns för 

ersättningar från Migrationsverket. 

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer från och med 

2019-01-01 att ställa krav på IVO-tillstånd för fler 

verksamhetstyper än idag. Från årsskiftet blir hemtjänst enligt 

SoL, ledsagarservice enligt LSS, biträde av kontaktperson enligt 

LSS och avlösarservice enligt LSS tillståndspliktiga. Tillståndet 

kostar 30 000 kronor. Det kommer påverka både kommunens 

egen verksamhet och kommunens två privata LOV-utförare. En 

av de två privata utförarna har sagt upp sitt avtal.  

 Information lämnas om möjliga åtgärder med anledning av 

socialförvaltningens kostnader för Solgården. Socialchefen 

kommer att ta fram ett underlag för fortsatt diskussion inom de 

politiska partierna. 

 Fråga ställs, grundat på en enskild händelse, om elbolagen 

lämnar information till socialförvaltningen när strömmen stängs 

av hos enskilda abonnenter. Socialförvaltningen får information 

från elbolagen, men hur det enskilda fallet hanterats måste 

undersökas innan svar kan lämnas. 

 

____________ 
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SN § 254   SN.2018.192     
 

Fältverksamhet i Örkelljunga kommun  

 

Socialnämnden beslutar 

att låna ut 0,5 tjänst fältarbetare till utbildningsnämnden under 

2019, för att de ska verkställa fältarbetet i Örkelljunga 

kommun i enlighet med deras tjänsteskrivelse 

"Fältverksamhet i Örkelljunga kommun" daterad 2018-04-

06, under förutsättning att utbildningsnämnden fattar 

samma beslut samt att det finns en ordnad struktur för 

samverkan, samt 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för 

arbete med det förebyggande arbetet i form av ett 

ungdomsteam som utgår från probleminventering i 

Örkelljunga kommun och som presenteras för 

socialnämnden i april 2019, samt 

att utvärdering ska göras i november 2019, för att därefter ta 

nytt beslut inför 2020. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har i dagsläget 

vardera en fältsekreterare. De samarbetar med varandra, men tillhör 

olika förvaltningar. Socialförvaltningens fältsekreterare är för tillfället 

vakant. 

Arbetsutskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden enas 

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

den nuvarande situationen analyseras och där förslag lämnas om hur 

verksamheten ska bedrivas i framtiden. Samtal har sedan dess hållits 

mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. 

I tjänsteskrivelse 2018-11-27 föreslår socialchef Jennie Andersson och 

verksamhetschef Johan Lindberg att socialnämnden överlämnar 0,5 

tjänst fältarbetare till utbildningsnämnden. Det innebär att 0,5 tjänst blir 

kvar i socialförvaltningen. Vidare föreslås att socialnämnden ger 

socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med det 

förebyggande arbetet i form av ett ungdomsteam som utgår från 

probleminventering i Örkelljunga kommun och som presenteras för 

socialnämnden i april 2019. Utvärdering föreslås ske i november 2019. 

I de riktlinjer för fältarbete som är aktuella just nu beskrivs 

fältarbetarnas arbetsuppgifter enligt följande: "Fältarbetets insatser ska 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-12-04  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

vara strukturinriktade, förebyggande och behandlande. Fältsekreteraren 

ska samordna insatser vid större arrangemang i kommunen. 

Fältsekreteraren ska ha ett samarbete och dialog med föräldrar samt 

informera och ge en realistisk bild av ungdomssituationen i kommunen 

gällande bland annat alkohol, narkotika, kriminalitet och gängbildning. 

Vidare ska fältarbetaren arbeta med strukturerade grupper, arbeta med 

rådgivning och stöd i individärenden. Fältsekreteraren ska även 

medverka i DUA och lokala BRÅ. Fältsekreteraren samordnar också 

insatser kring medling, ungdomstjänst, yttrande, samverkan med 

fältsekreterare i andra kommuner samt har individuella samtal."  

Utbildningsnämndens förslag är att deras 1,5 tjänst blir fritidsledare 

som då tar ansvar för att: 

 Bemanna alla fredagar, evenemang, skolavslutningar och storhelger 

 Köra nätter i perioder 

 Arbeta i kommunens skolor 

 Samverka med elevhälsoteam 

 Arbeta med MBU – Människan bakom uniformen, det vill säga 

samverkan med polis och räddningstjänst 

 Ansvarar för gruppverksamhet 

 

Tillkommande arbetsuppgift blir utifrån detta förslag: 

 Samverkan med socialförvaltningens ungdomsteam med 

avstämningsmöten varje månad där analys görs av aktuellt läge och 

gemensamma insatser prioriteras 

 Dialog och samverkan med föräldrar tillsammans med 

ungdomsteamet 

 Gemensamma insatser med ungdomsteamet 

 

Socialförvaltningens kvarvarande uppdrag blir då: 

 Tillsammans med fritidsledarna analysera aktuellt läge och ta fram 

gemensamma insatser 

 Dialog och samverkan med föräldrar i samverkan med fritidsledarna 

 Stöd vid arbete med gruppverksamhet 

 Uppsökande verksamhet samt råd och stöd i individärenden 

 Medverkan i DUA och BRÅ 

 Medling, ungdomstjänst, yttrande och samverkan med 

fältsekreterare i andra kommuner 

 

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden diskuterar socialförvaltningens förslag. Det framförs 

olika synpunkter på förslaget att överlämna 0,5 tjänst till 

utbildningsnämnden. Diskussionen utmynnar i att beslutet 
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tidsbegränsas för 2019. Beslutsformuleringen ändras så att 

socialnämnden lånar ut 0,5 tjänst fältarbetare till utbildningsnämnden 

under 2019. Efter utvärderingen i november 2019 ska ett nytt beslut tas 

inför 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-27 om fältverksamheten 

Bilaga: Utbildningsförvaltningens förslag 2018-04-06.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Individ- och familjeomsorgen 

Utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SN § 255   SN.2018.60     
 

Rapport av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2018-02-06 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, som berör den 

allmänna situationen på stödboendet Hjelmsjöhof. I rapporten 

behandlas även ett bråk 2018-01-31 mellan två boende. Kring 

händelsen 2018-01-31 finns även en separat Lex Sarah-rapport som är 

utredd och behandlad av socialnämnden 2018-09-04 § 185. 

Rapporten från 2018-02-06 är utredd av socialförvaltningens 

utvecklingsstrateg. 

I utredningen framhålls att stödboendet numera finns på Hjelmsjövik, 

och att Hjelmsjöhof inte längre används som stödboende. Det finns 

rutiner i verksamheten för situationer med hot och våld. I utredningen 

framförs möjligheten att göra en risk- och konsekvensanalys samt 

handlingsplan tillsammans med fackliga representanter för att försöka 

förutse vilka risker som finns i verksamheten. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Utredare 

Enhetschef
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SN § 256   SN.2018.256     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2018-08-27 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, avseende en händelse 

på Södergården 2018-08-05. Rapporten handlar om hur den boende 

blivit bemött efter att ha bett om hjälp med att gå på toaletten. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningens medicinskt ansvariga 

sjuksköterska. 

Av utredningen framgår att några åtgärder vidtagits direkt efter att 

händelsen blivit känd. Enhetschefen förde samtal med vårdtagaren och 

en vän till vårdtagaren. Det hölls möten med den berörde i personalen, 

chef, personalenheten och facklig representant. Framöver planeras 

kontinuerlig handledning från hösten 2018. Av utredningen framgår att 

den enskilde vårdtagaren uppger att hon inte blivit ledsen eller upprörd 

över något som personalen sagt eller gjort, utan är nöjd och tacksam. 

Utredarens bedömning är att händelsen är allvarlig, eftersom den 

boende nekats hjälp och fått ett dåligt bemötande. Kring det som skett 

står emellertid ord mot ord. Händelsen har inte medfört konsekvenser 

för den enskildes liv, säkerhet eller hälsa. Utredaren menar att 

utbildningar om förhållningssätt, bemötande och värdegrund bör 

genomföras via regelbunden handledning. Förslaget är att inte anmäla 

händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. 

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden diskuterar händelsen och utredningens slutsatser. 

Förslag 
Christer Unosson (KD), Lennart Anderberg (SD), Annika Jönsson (M), 

Therese Rosenlöf (C), Patric Carlsson (S) och Birgit Svensson (MP) 

yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att godkänna vidtagna 

åtgärder samt att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det enbart finns bifallsyrkande till 
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arbetsutskottets förslag, och finner att nämnden beslutar i enlighet med 

detta. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Utredare 

Enhetschefer
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SN § 257   SN.2018.134     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska rapporten och nyckeltalen. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport för perioden till och med 2018-10-31. 

Nyckeltal för socialförvaltningens verksamhet till och med 2018-10-31. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t.o.m oktober 2018 

Nyckeltal socialförvaltningen januari-oktober 2018  

 

____________ 
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SN § 258   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. 

Inga nya åtgärder är igångsatta sedan föregående nämndssammanträde. 

Socialförvaltningen arbetar med inköpen inom hemvården och med 

pilotprojekt med kyld mat till ordinärt boende i hemvården. Behovet av 

stödboendeplatser på Hjelmsjövik minskar efterhand, vilket kommer att 

leda till förändringar. Kommunens avtal med fastighetsägaren löper ut 

2019. Avtalet kommer inte att förlängas.  

 

____________ 
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SN § 259   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 berättar att åtgärdsplanen är klar och att åtgärderna håller 

på att genomföras. Stormöten kommer att hållas under vecka 50 2019. 

Arbetsgrupper är skapade eller kommer att skapas. Jimmy Larsson och 

Agneta Christensson har bytt tjänster med varandra, vilket innebär att 

Jimmy Larsson är enhetschef på Södergården sedan 2018-11-26. 

Annika Jönsson (M) och Christer Unosson (KD) rapporterar från sitt 

besök på Södergården 2018-11-20, där de träffat personal och 

enhetschef. 

 

____________ 
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SN § 260   SN.2018.31     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutar 2018-11-07 § 201 att uppmana 

socialnämnden att fortsätta arbeta för att uppnå resultatmålet om minus 

åtta miljoner kronor i enlighet med den upprättade åtgärdsplanen som 

antogs av socialnämnden 2018-08-14 § 168. 

Kommunstyrelsen beslutar 2018-11-07 § 210 att lämna 

utredningsuppdrag till nämnder, däribland följande två till 

socialnämnden: 

- Uppdrag till socialnämnden att utreda förutsättningarna för 

återvändandebidrag enligt modell från Landskrona kommun 

- Uppdrag till socialnämnden att göra regelbundna uppföljningar av 

nivån på försörjningsstödet, med anledning av att 

etableringsersättningarna fasas ut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-11-07 om 

socialnämndens ekonomiska resultat 2018  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-12-04  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 261   SN.2018.7     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med 2018-10-31. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m 2018-10-31  

 

____________ 
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SN § 262   SN.2018.75     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för oktober 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport oktober 2018 

Referenser till rapport oktober 2018  

 

____________ 
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SN § 263   SN.2018.5     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2018-11-06 - 2018-12-03 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (två ärenden) 

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

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer: 

 Avtal med Kaustik AB om tjänsten "Aiai Kommun". Avtalet är 

tecknat av socialchef Jennie Andersson. - dnr SN.2018.323 

 Tilläggsavtal med CGI Sverige om hälsoärende i Treserva. 

Avtalet är tecknat av socialchef Jennie Andersson. - dnr 

SN.2018.329 

 Tilldelningsbeslut om konsultstöd vid ESF-projektet "Access". 

Tilldelningsbeslutet är tecknat av socialchef Jennie Andersson. - 

dnr SN.2018.337 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 
 

____________ 
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Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-02-21, 2018-03-22, 

2018-04-27, 2018-05-24. 2018-06-20 och 2018-07-20 (berör alla 

samma person) 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-11-05: Förvaltningsrätten avslår överklagandena 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-05-25 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (placering i stödboende) 

Dom 2018-11-05: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-06-25 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-11-05: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-08-24 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (särskilt boende) 

Dom 2018-11-07: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och 

förklarar att den enskilde har rätt till bistånd i form av särskilt boende 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-06-12 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-11-14: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Transportstyrelsen: 

Saken: Avslag från Örkelljunga kommun om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad. Länsstyrelsen har avslagit överklagan dit. Ärendet har 

överklagats vidare till Transportstyrelsen. 

Beslut 2018-11-22: Transportstyrelsen avslår överklagandet. 

 

____________
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Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2018-10-30 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. 

Bakgrunden är att personen bedöms behöva vård enligt 1-2 §§ 

LVU, och rättens beslut kan inte avvaktas. 

 Ordförandebeslut 2018-11-14 (fattat av 1:e vice ordförande 

Christer Unosson) om omedelbart omhändertagande enligt 6 § 

LVU. Bakgrunden är att personen bedöms behöva vård enligt 1 

och 3 §§ LVU, och rättens beslut kan inte avvaktas. 

 Ordförandebeslut 2018-11-14 (fattat av 1:e vice ordförande 

Christer Unosson) om placering i familjehem enligt 11 § LVU, i 

avvaktan på att en plats på ett SiS-ungdomshem ska bli ledig. 

 Ordförandebeslut 2018-11-26 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om placering enligt 11 § LVU på SiS ungdomshem 

Tysslinge i Södertälje. 

 

____________ 
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Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2018-10-31 - 2018-11-26: 

2018-10-31 - Skrivelse från Socialstyrelsen om införande av ICD-11 

(hälsorelaterade klassifikationer) - dnr SN.2018.315 

2018-11-05 - Skrivelse med beröm till Tallgården - dnr SN.2018.316 

2018-11-05 - Skrivelse med beröm till Tallgården - dnr SN.2018.317 S 

2018-11-07 - Skrivelse från enskild om möjlighet att upplåta del av 

bostad som skyddat boende - dnr SN.2018.319 

2018-11-07 - Skrivelse från Länsstyrelsen med information om justerad 

anvisningsmodell för ensamkommande barn samt beräknade andelar 

för 2019 i Skåne län - dnr SN.2018.320 

2018-11-12 - Skrivelse från anhörig till sambo till familjehemsförälder 

om en familjehemsplacering - dnr SN.2018.324 S 

2018-11-13 - Skrivelse från Bjuvs kommun med efterlysning av ett 

barn och dennes föräldrar, som är föremål för en utredning - dnr 

SN.2018.325 S 

2018-11-15 - Skrivelse från Förvaltningsrätten i Malmö med 

information om ändrade kommunikationssätt avseende fax och e-post - 

dnr SN.2018.328 

2018-11-16 - Skrivelse med synpunkter på förändringar på maten till 

hemvården - dnr SN.2018.332 

2018-11-19 - Skrivelse till Socialstyrelsen, med kopia till 

socialförvaltningen, med synpunkter och kritik på hanteringen av ett 

enskilt ärende - dnr SN.2018.331 S 

2018-11-21 - Skrivelse från Inspektionen för vård och omsorg om nya 

regler om tillståndspliktiga verksamheter - dnr SN.2018.335 

2018-11-26 - Skrivelse från en kommuninvånare om personer i dennes 

närhet, bland annat om våldssituationer - dnr SN.2018.338 S 

 

____________
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Övriga frågor  

Christer Unosson (KD) lyfter fråga om behovet av utökad 

ekonomitjänst av controller. Enligt dagens upplägg är 40 procent avsatt 

för socialförvaltningen. Vid flera tillfällen har det diskuterats om den 

avsatta tiden är tillräcklig. Christer Unosson (KD) menar att 

socialnämnden borde skriva fram ett förslag till kommunstyrelsen, ifall 

nuvarande tid inte bedöms vara tillräckligt. Socialchef Jennie 

Andersson svarar att behov av mer tid i första hand bör hanteras i 

internbudgeten, eftersom socialnämnden fått utökad ram inför 2019 

enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26. Christer Unosson (KD) 

menar att det är vikigt att socialnämnden gör något slags 

ställningstagande om saken, för att kunna visa att nämnden agerat. 

Heidie Bäck Johansson (S) frågar om antalet brukarlägenheter på 

gruppbostad 24 utökats efter ombyggnation, i enlighet med 

socialnämndens beslut 2018-04-03 § 92. Socialchef Jennie Andersson 

svarar att en annan lösning gör att ombyggnationen inte behövt göras. 

Christer Unosson (KD) frågar om kommunens mottagande av 

färdigbehandlade patienter från hälso- och sjukvården. Frågan gäller 

om det finns någon samordningsfunktion i Örkelljunga kommun. 

Socialchef Jennie Andersson svarar det finns några personer som 

arbetar med hemtagning. Det hålls avstämningsmöten dagligen. Britt-

Marie Renström (M) lyfter en fråga om hur hemtagningen fungerar 

baserat på ett enskilt fall. Som en följd av detta resonerar 

socialnämnden om det ska lämnas en övergripande information om 

hemtagning till nämndens ledamöter och ersättare. 

 

____________ 
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Tack för den gångna mandatperioden  

Detta är sista nämndssammanträdet under mandatperioden 2014-2018 

Ordförande Annika Jönsson (M) riktar ett tack till socialnämndens 

ledamöter och ersättare för samarbetet under mandatperioden. Annika 

Jönsson (M) framför att hon upplever att nämnden haft ett bra 

samarbete. 

Flera andra ledamöter och ersättare riktar också ett tack för den gångna 

mandatperioden. 

En särskild notering görs om att Arne Andersson (M) var nämndens 

ordförande under januari 2015 till maj 2016. 

 

____________ 
 


