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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 209   SN.2019.281     
 

Utvärdering av projektet om individanpassat 
brandskydd  

 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen 

att godkänna projektredovisningen 

 

Sammanfattning 

I april 2018 påbörjas projektet om individanpassat brandskydd. 

Projektet har skett i samverkan mellan Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst och Örkelljunga kommun. Bakgrunden är att det årligen 

inträffar omkring 6 000 bränder i bostäder. Omkring 100-120 leder till 

dödsfall, och 90 procent av dessa inträffar i bostaden. Personer i 

åldersgruppen 80 år eller över är kraftigt överrepresenterade i 

dödsbränder. Det finns flera riskfaktorer för bränder i bostäderna, 

exempelvis spis, rökning och tända ljus. Räddningstjänsten Skåne 

Nordväst arbetar med olika former av insatser för att motverka bränder. 

Modellen som tillämpats i detta projekt bygger på att personal inom 

hemvården, genom den direkta kontakten de har med brukaren, 

inventerar och identifierar möjliga risker i brukarnas bostäder. Vid 

behov ska åtgärder kunna vidtas och i förlängningen är målet att antalet 

bostadsbränder ska minska. All medverkan bygger på frivillighet. 

Från Räddningstjänsten Skåne Nordväst finns en skriftlig utvärdering 

av projektet. I utvärderingen beskrivs hur projektet varit upplagt, vem 

som varit involverade och hur projektets olika faser fortlöpt. Den 

sammantagna bedömningen är att projektet kunnat genomföras utan 

större komplikationer. I utvärderingen redovisas både positiva och 

negativa reflektioner. Det framhålls att flera mindre risker har kunnat 

åtgärdas under projektets gång. Projektet har även lett till att en större 

risk kunde identifieras och åtgärdas, genom en investering i en portabel 

sprinkler. Bedömningen är att det finns stora vinster med att 

implementera arbetssättet i det vardagliga arbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Utvärdering av projekt Individanpassat brandskydd Örkelljunga  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 210   SN.2019.89     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2019-10-31, med 

tillägget att helårsresultatet bedöms bli -7 863 000 kronor. 

 

Sammanfattning 

Ekonomisk rapport till och med 2019-10-31. 

Resultatet till och med 2019-10-31 uppgår till -5,4 miljoner kronor. 

Prognosen för helåret är -5,0 miljoner kronor. 

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden informeras om att socialförvaltningen och 

ekonomikontoret resonerat om huruvida helårsprognosen om -5,0 

miljoner kroner kommer att kunna hållas. Det finns en annan 

uppskattning som visar på ett större underskott för 2019, men 

förvaltningen har i oktoberrapporten valt att behålla prognosen om -5,0 

miljoner kronor för helåret. 

Enligt begäran på sammanträdet, redovisas följande uppskattning om 

det högre underskottet för 2019. 

Utfall av uppskattat helårsresultat jämfört med budget, per område 

Södergården gemensamt: +51 000 kronor 

Södergården södra: -1 032 000 kronor 

Södergården norra: -1 165 000 kronor 

Tallgården: -500 000 kronor 

Hemvården syd: -17 000 kronor 

Hemvårdern norr: +479 000 kronor 

Hemvården centrum: -1 284 000 kronor 

Lagen om valfrihet (LOV): -1 537 000 kronor 

Verksamhetschef äldreomsorg/hälso- och sjukvård: +1 481 000 kronor 

Kommunala hälso- och sjukvården: +560 000 kronor 

IFO- och LSS-chef: +329 000 kronor 

IFO myndighet: -6 169 000 kronor 

Öppenvård IFO: -174 000 kronor 

Personlig assistans 1, LSS: 0 

Personlig assistans 2, LSS: +37 000 kronor 

AME/Flykting: +20 000 kronor 

Stab: +1 058 000 kronor 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Projekt: 0 

Externa projekt: 0 

Sammanlagt -7 863 000 kronor 

Förslag 

Annika Jönsson (M) yrkar att den ekonomiska rapporten ska 

godkännas, men med tillägget att helårsresultatet bedöms bli -7 863 000 

kronor. 

Patric Carlsson (S) yrkar att socialnämnden inte ska godkänna den 

ekonomiska rapporten. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag, och ställer dessa mot 

varandra. Ordförande finner att socialnämnden beslutar att godkänna 

rapporten med tillägget om helårsresultatet. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för att godkänna rapporten med tillägget om helårsresultatet 

Nej-röst för att inte godkänna rapporten 

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och tre nej-röster. 

Det antecknas att Stefan Svensson (SD), Christer Unosson (KD), 

Lennart Anderberg (SD), Therese Rosenlöf (C), Lennart Svensson (M), 

Lisa Björk (SD), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M) röstar ja, 

samt att Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit 

Svensson (MP) röstar nej. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t.o.m 2019-10-31  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämndens ledamöter och ersättare
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 211   SN.2019.154     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 

2019-06-11 lämnas en rapport enligt Lex Sarah avseende en händelse 

inom boendestödet som uppstått efter att en brukare informerat 

personal om den sjukdom som brukaren är bärare. Rapporten berör 

bemötandet gentemot brukaren efter att sjukdomen blivit känd. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningens kvalitetsstrateg. I 

utredningen beskrivs att den enskilde upplevt sig illa bemött, och nu 

avböjer insatser från öppenvården. Istället får den enskilde insatser från 

hemvården. Det finns sedan tidigare basala hygienrutiner. En särskild 

rutin kring denna typ av situationer har upprättats efter händelsen. 

Utbildning har lämnats till personal. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering om missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad 

version) 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren 

Enhetschef 

Utredare
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 212   SN.2019.199 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna pågående åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 

2019-07-26 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten handlar om 

en händelse på Tallgården där en vårdtagare fått skador på armen i 

samband med en förflyttning. Vårdtagaren var känslig för beröring, och 

fick blåmärke och ont i armen. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen beskrivs att 

det inte finns någon rutin för särskilt boende för denna typ av 

situationer. Däremot finns en mer generell rutin. Mot denna bakgrund 

håller det på att arbetas fram en tydlig rutin för särskilt boende, där det 

ska framgå när och varför en sjuksköterska ska kontaktas. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad) 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren 

Enhetschef 

Utredare
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 213   SN.2019.200 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för att behandla den nya utredningen. 

 

Sammanfattning 

2019-07-26 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. I rapporten beskrivs att 

det finns misstanke om att en vårdtagare blivit liggande på golvet under 

en längre tidsperiod på kvällen och natten. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen beskrivs att 

händelsen i detta fallet inte lett till några konsekvenser, men att det 

kunde ha uppstått ett trycksår. Efter händelsen har en ny handlingsplan 

tagits fram för den enskilde vårdtagaren, för att undvika liknande 

situationer. Information har lämnats till berörd personal och vid APT. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

Upplysning till socialnämnden 

Socialförvaltningen informerar om att det gjorts en annan utredning 

som kommit fram till en annan slutsats. Mot denna bakgrund vill 

socialförvaltningen att beslut inte fattas i ärendet vid dagens 

sammanträde. 

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden återremitterar ärendet för att behandla den nya 

utredningen. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad) 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-17
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 214   SN.2019.7     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Information från förvaltningschef och biträdande förvaltningschef. 

 En av enhetscheferna på Södergården kommer att övergå till att 

bli enhetschef i LSS-verksamheten. Det leder även till ändringar 

i ledningen på Södergården. Just nu övervägs olika alternativ.  

 Som svar på en fråga från Stefan Svensson (SD) om att det 

upplevts vara oordning i entrén på Södergården, svarar 

biträdande förvaltningschefen att det pågår en bortrensning av 

gamla möbler från Södergården men att entrén tas sist. 

 Redogörelse för pågående undersökningar om att flytta personal 

till nya lokaler. Bland annat undersöks möjligheten att placera 

personal på Hjelmsjöhof fram tills att kontraktet löper ut 2021. 

 Upphandling av verksamhetssystem pågår tillsammans med 

några andra kommuner. 

 Som svar på fråga från Gunilla Danielsson (S) om processen 

kring äldreboende, hänvisas till kommunfullmäktiges beslut 

2019-10-28 § 100. I nuläget finns ingen annan information. 

 Beträffande Christer Unossons (KD) fråga om Åstorps 

kommuns arbete med placeringar av barn, meddelar biträdande 

förvaltningschefen att fråga är ställd till Åstorps kommun men 

att svar ännu inte lämnats. Christer Unosson (KD) berättar att 

han fått svar från en politiskt förtroendevald i Åstorp. Frågan 

behöver inte behandlas ytterligare.  

 Stefan Svensson (SD) frågar om kostnaden för att återställa 

fastigheten på Hjelmsjövik. Biträdande förvaltningschef ska 

återkomma med den exakta slutkostnaden till kommande 

sammanträde. 

 

____________
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 215   SN.2019.284     
 

Information om primär kommunal hälso- och sjukvård  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Information lämnas från medicinskt ansvarig sjuksköterska och 

verksamhetschefen för hemsjukvården om primär kommunal hälso- och 

sjukvård. 

Kommunal hälso- och sjukvård utgår från tröskelprincipen. 

Tröskelprincipen bygger på att patienten själv eller med hjälp av 

assistans eller ledsagare ska kunna ta sig till regionens primärvård. När 

detta inte är möjligt kan insatser lämnas från den kommunala hälso- 

och sjukvården, vilket i dessa fall sker i hemmet. 

Nära Vård-koncept bygger på att vården ska komma närmare patienten 

och brukaren. När det bedöms finnas behov av kommunal hälso- och 

sjukvård ska Nära Vård-konceptet vara en grundförutsättning. 

Kommunal primär hälso- och sjukvård som bedrivs i Örkelljunga 

kommun står inför utmaningen att möta tillfälligt sviktande, multisjuka 

patienter, patienter med psykatriska diagnoser, samt palliativa patienter 

som kräver utökad vård i hemmet. Läkare behöver finnas tillgängliga 

på distans och vid hembesök. Övrig tid bedrivs vården med stöd av 

sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal 

via kommunen. Nyckeln till välfungerande vårdkedja är en utvecklad 

och genomarbetad samordnad individuell planering (SIP) med 

patientens mål i fokus. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med beskrivning av kommunal hälso- och sjukvård 

och Nära Vård 

Presentation av kommunal hälso- och sjukvård  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 216   SN.2018.192     
 

Fältverksamhet i Örkelljunga kommun  

 

Socialnämnden beslutar 

att förlänga utlåningen av 0,5 tjänst fältarbetare till 

utbildningsnämnden under 2020, på samma grunder som 

skett under 2019. 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutar 2018-12-04 § 254 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. 

Utbildningsnämnden fattar ett motsvarande beslut 2018-12-06 § 107. 

Socialnämnden beslutar 2018-12-04 även att utvärdering ska göras i 

november 2019. Därefter ska ett nytt beslut tas inför 2020. 

Socialförvaltningen har utvärderat 2019 års upplägg. Biträdande 

förvaltningschef Johan Lindberg beskriver i en tjänsteskrivelse 2019-

11-13 att upplägget bedöms ha fungerat bra. Förslaget till beslut är att 

behålla uppdelningen av socialförvaltningens fältsekreteraretjänst under 

2020. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-12-04 - SN § 254 

Tjänsteskrivelse om utvärdering av utlånad fältarbetare  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Controller 

Utbildningsnämnden (för kännedom) 

Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 217   SN.2015.166     
 

Arkivbeskrivning för socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna ändringar och tillägg i arkivbeskrivningen i 

enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2019-11-13. 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningens arkivbeskrivning reviderades senast efter beslut av 

socialnämnden 2015-06-02 § 106. I början av 2019 lämnar dåvarande 

socialchefen ett uppdrag till en arbetsgrupp om att se över 

socialförvaltningens arkivering inklusive att se över om 

arkivbeskrivningen behöver revideras. 

Översynen har resulterat i tio ändrings- och tilläggsförslag. Dessa finns 

i en tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-13, från hemsjukvårdens 

verksamhetschef, systemadministratören och nämndssekreteraren. 

Ändrings- och tilläggsförslagen omfattar följande områden: 

 1.0: Omformulerad och nedkortad inledningstext. 

 2.1: Borttagande av tre lagar som är upphävda. 

 2.2: Ändringar i texten om handlingar som inte behöver 

diarieföras. 

 2.2.2: Omformulering i texten om orosanmälningar. 

 2.4: Ändring av rubrik och borttagande av text med anledning 

av upphävda lagar. 

 2.6: Rättelse till ”patientansvarig sjuksköterska”. 

 3.1: Ändring som möjliggör att diarieförda handlingar inte 

behöver skrivas ut på papper när de kommer in elektroniskt, 

samt tillägg av tre typer av handlingar som ska diarieföras. 

 Införande av en rutin om årlig gallring av personakter, ärenden 

och journaler. 

 Införande av regler för gallring av handlingar om 

bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd. 

 Redaktionella ändringar och rättelser ska kunna göras. 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ändringar i arkivbestämmelser  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Intranätet 

Systemadministratör Treserva 

Alla enheter avseende rutiner för gallring
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 218   SN.2019.55     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Protokoll från kommunala pensionärs- och handikappråden 2019-10-

31. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunala pensionärs- och handikappråden 2019-10-31 (version utan 

personuppgifter där samtycke saknas)  

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 219   SN.2019.62     
 

Socialförvaltningens nyckeltal 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga nyckeltalen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Nyckeltal per 2019-10-31 för socialförvaltningen. 

Vid socialnämndens sammanträde 2019-11-05 § 193 framförs 

önskemål om en redovisning av vad som ligger bakom minskningen 

under året av antalet barn i familjehem. Följande svar finns. 

 En vårdnadsöverflyttning är genomförd under 2019, och under 

2018 gjordes sex stycken vårdnadsöverflyttningar. 

 Två placeringar är avslutade efter att de placerade gått ut från 

gymnasiet. 

 En privatplacering och två familjehemsplaceringar är avslutade, 

med återflytt till någon av föräldrarna. 

 En ensamkommande har flyttat till sin familj, efter en 

familjeåterförening. 

 Två ensamkommande har lämnat sina tidigare familjehem efter 

att de fyllt 20 år. 

 En ensamkommande har lämnat sitt tidigare familjehem av 

annat skäl. 

 

Socialnämndens behandling 

Inför nästa sammanträde noteras önskemål om en förklaring till ökat 

utbetalt ekonomiskt bistånd (exklusive flykting) under oktober, samt 

önskemål om utförligare statistik om institutionsplaceringar. 

 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal t.o.m 2019-10-31  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Revisionen (ej verkställda beslut för särskilt boende och LSS-boende)
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SN § 220   SN.2017.273     
 

Politisk medverkan vid möten om projektet Jämlik 
demensvård  

 

Socialnämnden beslutar 

att utse Christer Unosson (KD) till ny representant från 

socialnämnden på möten om projektet Jämlik demensvård. 

 

Sammanfattning 

Efter ett beslut av socialnämnden 2017-10-31 § 207, har socialnämnden 

tre politiska representanter vid möten inom projektet Jämlik 

demensvård. 

Vid socialnämndens sammanträde 2019-01-02 utsågs Kerstin 

Danielsson (KD), Lennart Anderberg (SD) och Birgit Svensson (MP) 

till representanter för innevarande mandatperiod.  

Kerstin Danielsson (KD) har lämnat sitt uppdrag i socialnämnden, och 

därmed finns en vakant representant vid projektets möten. 

Förslag 

Therese Rosenlöf (C) yrkar att Christer Unosson (KD) utses till ny 

representant. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag, och finner att 

socialnämnden utser Christer Unosson (KD) till ny representant. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Christer Unosson (KD) 

Personal som arbetar med projektet
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Delegation 2020 för beslutattestanter  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa delegation enligt nedan för socialförvaltningen 

avseende beslutsattestanter 2020. 

 

Sammanfattning 

Det finns ett förslag till delegation avseende beslutsattestanter för 2020. 

 

Förslag till delegation 2020: 

Delegationen lämnas till funktion, inte person. Om en 

befattningshavare lämnar sin tjänst eller funktion, flyttas delegationen 

till den nya befattningshavaren utan att ett nytt beslut behöver fattas av 

socialnämnden. Vid andra ändringar krävs nytt nämndsbeslut. 

 

Inom parantes efter den ordinarie delegaten anges nuvarande 

befattningshavare. 

 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef kan ersätta för alla nedanstående ansvar. Därutöver 

anges möjliga ersättare vid respektive ansvarsnummer. Under 

semesterperioder och annan tillfällig frånvaro har förvaltningschef 

delegation att fatta tillfälliga beslut på utökad beslutsattest så att 

verksamheten fungerar. 

 

Ansvar 7000 - Förvaltningsövergripande 

Delegat: Förvaltningschef (Ingela Ström) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7010 - LOV-ersättning 

Delegat: Förvaltningschef (Ingela Ström) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7100 - Verksamhetschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 

Delegat: Förvaltningschef (Ingela Ström) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7110 - Södergården gemensamt 

Delegat: Enhetschef Södergården söder 
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Ersättare: Enhetschefer 7111 och 7121 

 

Ansvar 7111 - Södergården Norr 

Delegat: Enhetschef (Patrik Berglin) 

Ersättare: Enhetschefer 7112 och 7121 

 

Ansvar 7112 - Södergården Söder 

Delegat: Enhetschef 

Ersättare: Enhetschefer 7111 och 7121 

 

Ansvar 7121 - Tallgården 

Delegat: Enhetschef (Tommy Sundblad) 

Ersättare: Enhetschefer 7111 och 7112 

 

Ansvar 7131 - Hemvård Centrum 

Delegat: Enhetschef (Susanne Olsson) 

Ersättare: Enhetschefer 7132 och 7133 

 

Ansvar 7132 - Hemvård Norr 

Delegat: Enhetschef (Madelaine Karlsson) 

Ersättare: Enhetschefer 7131 och 7133 

 

Ansvar 7133 - Hemvård Söder 

Delegat: Enhetschef (Rose-Marie Karlsson) 

Ersättare: Enhetschefer 7131 och 7132 

 

Ansvar 7141 - Hälso- och sjukvård 

Delegat: Verksamhetschef (Cecilia Stewart) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7200 - Verksamhetschef LSS samt individ- och familjeomsorg 

Delegat: Verksamhetschef (Linda Haeggström) 

Ersättare: Verksamhetschefer (Magnus Lind och Matilda Hedén) 

 

Ansvar 7210 - Myndighet individ- och familjeomsorgen 

Delegat: Enhetschef (Jan Olof Andersson) 

Ersättare: Verksamhetschef (Matilda Hedén) och biträdande 

förvaltningschef (Johan Lindberg) 

All myndighetsutövning som rör ekonomiskt bistånd behöver flyttas 

från ansvar 7210 till ansvar 7240. 

 

Ansvar 7220 - Öppenvård individ- och familjeomsorgen 

Delegat: Verksamhetschef (Magnus Lind) 
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Ersättare: Enhetschef 7210 eller biträdande förvaltningschef (Johan 

Lindberg) 

 

Ansvar 7231 - LSS 1, personlig assisstans 

Delegat: Enhetschef (Siv Sivertsson) 

Ersättare: Enhetschef 7232 eller verksamhetschef (Linda Haeggström) 

 

Ansvar 7232 - LSS 2, boende och daglig verksamhet 

Delegat: Enhetschef (Jimmy Larsson, tillträdande enhetschef) 

Ersättare: Enhetschef 7231 eller verksamhetschef (Linda Haeggström) 

 

Ansvar 7240 - Arbetsmarknad och integration 

Delegat: Verksamhetschef (Magnus Lind) 

Ersättare: Enhetschef (Dennis Mårtensson) eller biträdande 

förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7300 - Externa projekt, socialchef  

Delegat: Förvaltningschef (Ingela Ström) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7310 - Projekt, verksamhetschef äldreomsorg samt hälso- och 

sjukvård 

Delegat: Förvaltningschef (Ingela Ström) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7320 - Projekt, verksamhetschef LSS samt individ- och 

familjeomsorg 

Delegat: Verksamhetschef (Linda Haeggström) 

Ersättare: Verksamhetschefer (Magnus Lind och Matilda Hedén) 

 

Ansvar 7321 - Projekt, arbetsmarknad och integration 

Delegat: Verksamhetschef (Magnus Lind) 

Ersättare: Enhetschef (Dennis Mårtensson) eller biträdande 

förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda delegater 

Kommunledningsförvaltningen (IT och ekonomi)
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SN § 222   SN.2019.286     
 

Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 2 kap 7 § 1 stycket punkt 1, lägga ned utredningen 

angående fastställande av faderskapet avseende NN, 

20xxxxxx-xxxx. 

 

Beslutet kan överklagas. 

 

Sammanfattning 

Ärendet gäller: NN, 20xxxxxx-xxxx 

Modern: NN, 19xxxxxx-xxxx 

2019-04-05 inkom underrättelse från Skatteverket om inflyttat barn. 

Faderskapsutredning inleds. 

Av utredningen framgår att det är känt vem som är barnets fader. 

Denna person lämnade orten där mamman och barnet tidigare bodde i 

X. Han har sedan inte varit möjlig att komma i kontakt med. Under 

utredningens gång konstateras att det inte är möjligt att efterforska 

personen enbart med för- och efternamn, på grund av att X saknar ett 

centralt folkbokföringssystem. 

Socialnämnden får lägga ned en påbörjad faderskapsutredning i 

följande fall: 

 Om det är omöjligt att få fram erforderliga upplysningar för att 

bedöma faderskapet. 

 Det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt 

av domstol. 

 Modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat 

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

 Det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt 

utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller 

utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes 

psykiska hälsa. 

Bedömningen från familjerättshandläggaren är att det inte är möjligt att 

fullfölja utredningen då de uppgifter som finns inte är tillräckliga för att 
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kunna eftersöka fadern. Mot denna bakgrund föreslår handläggaren att 

socialnämnden beslutar att lägga ned utredningen. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning om nedläggning av påbörjad faderskapsutredning 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Modern 

Handläggare
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Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-10-28 § 100 att uppdra åt 

fastighetsenheten att förbereda och upphandla ombyggnation av 

Södergården till ett modernt och funktionellt särskilt boende. 

Kommunfullmäktige uppdrag även åt fastighetsenheten att planera för 

utveckling av Solgården i Skånes Fagerhult och Tallgården i 

Örkelljunga. Enligt beslutet ska kvalitetssäkrad ombyggnad bli 

likvärdig med nybyggnation, och kostnaden ska vara ekonomiskt 

försvarbar jämfört med en nybyggnation. Innan avtal signeras ska 

kommunfullmäktige godkänna avtalsförslag. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-11-06 § 192 att godkänna 

månadsuppföljning till och med september 2019 för kommunstyrelsens 

verksamhet och kommunen totalt. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-11-06 § 198 att ge 

folkhälsoutvecklaren i uppdrag att samordna Senior Sport School och 

att genomföra det under våren 2020 i samverkan med kultur- och 

fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut av kommunfullmäktige 2019-10-28 om motion om särskilt 

boende 

Beslut av kommunstyrelsen 2019-11-06 om månadsuppföljning till och 

med september 2019 

Beslut av kommunstyrelsen 2019-11-06 om Senior Sport School  

 

____________ 
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Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skrivelser under perioden 2019-10-29 - 2019-11-25: 

2019-11-04 - Skrivelse med klagomål på hur hemvårdspersonal kör i 

trafiken - dnr SN.2019.279 

2019-11-08 - Terminologiremiss från Socialstyrelsen om begreppet 

flerfunktionsnedsättning - dnr SN.2019.280 

2019-11-15 - Skrivelse om problem med bärkassar hos ICA, som 

påverkar personer som får hjälp från hemvården med matinköp - dnr 

SN.2019.283 

2019-11-14 - Skrivelse från Region Skåne om avvikelse där 

sjuksköterska inte bedömt patient innan ambulans beställdes - dnr 

SN.2019.289 S 

2019-11-25 - Skrivelse till socialnämnden avseende händelser i 

fastighet där kommunen hyr lägenheter - dnr SN.2019.295 S 

 

____________ 
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Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2019-11-05 - 2019-12-02 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (åtta ärenden) 

Delegationsbeslut 2019-11-01 - 2019-11-30 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut i övrigt: 

 Fullmakt för deltagande i gemensam upphandling via Region 

Skåne av inkontinenshjälpmedel. Denna fullmakt ersätter 

tidigare fullmakt. Fullmakten undertecknad av biträdande 

förvaltningschef. - dnr SN.2019.132 

 Förteckning om personuppgiftshanteringen via system från 

Seriline AB. Dokumentet är godkänt av förvaltningschef. - dnr 

SN.2018.149 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 
 

____________ 
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Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2019-10-31 (fattat av ordförande Annika 

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

Restaurang AB ett tillfälligt serveringstillstånd 2019-11-01 för 

att servera starköl, vin, och andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten på Forum i Örkelljunga. 

 Ordförandebeslut 2019-10-31 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om att enligt 8 kap 2 § alkohollagen bevilja 

Woodlands Country Club Golf AB ett tillfälligt 

serveringstillstånd 2019-11-09 för att servera starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 

Forum i Örkelljunga. 

 Ordförandebeslut 2019-11-01 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) att enligt 2a kap 11 § socialtjänstlagen ansöka hos 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om överflyttning av ett 

individärende till Markaryds kommun. Beslutet är ett 

brådskande ordförandebeslut. 

 Ordförandebeslut 2019-11-01 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) att enligt 2a kap 11 § socialtjänstlagen ansöka hos 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om överflyttning av ett 

individärende till Markaryds kommun. Beslutet är ett 

brådskande ordförandebeslut. 

 Ordförandebeslut 2019-11-01 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) att enligt 2a kap 11 § socialtjänstlagen ansöka hos 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om överflyttning av ett 

individärende till Markaryds kommun. Beslutet är ett 

brådskande ordförandebeslut. 

 

____________ 
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Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-07-03 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2019-11-18: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-12-21 

Saken: Stöd och service till vissa funktionshindrade 

Dom 2019-11-20: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-04-04 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2019-11-21: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-04-16 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (familjehemsplacering) 

Dom 2019-11-22: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beviljar 

den enskilde bistånd i form av placering i familjehem 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagad dom: Förvaltningsrättens dom 2019-08-28 

Saken: Stöd och service till vissa funktionshindrade, fråga om 

prövningstillstånd 

Beslut 2019-11-20: Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd. 

Förvaltningsrättens dom står därmed fast. 

 

____________ 
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Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Omvärldsrapport för oktober 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldssrapport oktober 2019 

Referenser till rapport i oktober  

 

____________ 
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Övriga frågor  

Patric Carlsson (S) frågar om lägenheterna som socialförvaltningen hyr, 

och sedan hyr ut i andra hand. Patric Carlsson (S) framför att han anser 

att socialförvaltningen ska arbeta för att behovet av 

andrahandsuthyrning ska minska. 

Information lämnas om att det finns 49 lägenheter. Kontrakt tecknas 

numera med en tidsbegränsning om sex månader. För närvarande är tre 

lägenheter tomma, men det kommer finnas behov även av dessa 

lägenheter framöver.   


