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SN § 1   SN.2018.371     
 

Val av arbetsutskott i socialnämnden 2019-2022  

 

Socialnämnden beslutar 

att utse ledamöter och ersättare i arbetsutskottet enligt följande: 

Ledamöter  Ersättare (personliga) 

Annika Jönsson (M) Lennart Svensson (M) 

Christer Unosson (KD) Kerstin Danielsson (KD) 

Stefan Svensson (SD) Lennart Anderberg (SD) 

Therese Rosenlöf (C) Lena Nilsson (M) 

Patric Carlsson (S) Gunilla Danielsson (S) 

 

Socialnämnden beslutar 

att utse Annika Jönsson (M) till ordförande i arbetsutskottet, 

samt 

att utse Christer Unosson (KD) till förste vice ordförande i 

arbetsutskottet, samt 

att utse Stefan Svensson (SD) till andre vice ordförande i 

arbetsutskottet. 

 

Sammanfattning 
Enligt socialnämndens reglemente ska det inom socialnämnden finnas 

ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem 

ersättare. I arbetsutskottet ska det finnas ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. 

Ersättarna är personliga ersättare till sin respektive ledamot. Ersättaren 

närvarar endast om den ledamot som ersättaren är personlig ersättare 

för är förhindrad att tjänstgöra. 

Förslag 
Christer Unosson (KD) yrkar att Annika Jönsson (M) utses till ledamot 

tillika ordförande. 

Annika Jönsson (M) yrkar att Lennart Svensson (M) utses till ersättare 

för Annika Jönsson (M). 

Annika Jönsson (M) yrkar att Christer Unosson (KD) utses till ledamot 

tillika förste vice ordförande. 

Christer Unosson (KD) yrkar att Kerstin Danielsson (KD) utses till 

ersättare för Christer Unosson (KD). 
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Lennart Anderberg (SD) yrkar att Stefan Svensson (SD) utses till 

ledamot tillika andra vice ordförande. 

Stefan Svensson (SD) yrkar att Lennart Anderberg (SD) utses till 

ersättare för Stefan Svensson. 

Anita Eriksson (C) yrkar att Therese Rosenlöf (C) utses till ledamot. 

Annika Jönsson (M) yrkar att Lena Nilsson (M) utses till ersättare för 

Therese Rosenlöf (C). 

Gunilla Danielsson (S) yrkar att Patric Carlsson (S) utses till ledamot. 

Patric Carlsson (S) yrkar att Gunilla Danielsson (S) utses till ersättare 

för Patric Carlsson (S). 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det inte finns några motstridiga yrkanden, 

och finner att socialnämnden utser ledamöter och ersättare samt 

ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i 

arbetsutskottet i enlighet med framlagda yrkanden. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Valda 

Troman
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SN § 2   SN.2018.373     
 

Delegation till ordförande och vice ordförande  

 

Socialnämnden beslutar 

att revidera delegationsordningen avseende ordförandebeslut, i 

enlighet med nedanstående förslag. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har valt Annika Jönsson (M) till ordförande i 

socialnämnden, Christer Unosson (KD) till förste vice ordförande och 

Stefan Svensson (SD) till andre vice ordförande, för åren 2019-2022. 

Socialnämndens ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande har enligt socialnämnden delegationsordning beslutanderätt 

i vissa ärenden. Beslutanderätten tillkommer i första hand ordförande, 

men vid dennes förhinder går delegationen vidare till första vice 

ordförande och därefter till andre vice ordförande. 

Förslaget är att revidera delegationordningen genom att uppdatera 

namnen på ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande i följande punkter i delegationsordningen. 

G.1 - Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under 20 år 

(LVU) 

G.2 - Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas 

under vårdtiden (LVU) 

G.3 - Beslut om att den unge får vistas i sitt hem under vårdtiden (enligt 

LVU) 

G.4 - Beslut om tillfälligt flyttningsförbud (LVU) 

G.5 - Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 

läkarundersökning (LVU) 

G.6 - Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om 

vård eller omhändertagande (LVU) 

G.7 - Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare (LVM) 

I.2 - Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra (LVU) 

I.4 - Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när 

överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren, i 

det fall att beslutet är så brådskande att socialnämndens beslut inte kan 

avvaktas (LVU) 

I.5 - Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller 

vårdnadshavaren, i det fall att beslutet är så brådskande att 

socialnämndens beslut inte kan avvaktas (LVU) 
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I.6 - Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra (LVU) 

O.5 - Beslut om tillfälliga serveringstillstånd för servering till 

allmänheten (alkohollagen) 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ordförande 

Första vice ordförande 

Andre vice ordförande 

Enhetschef och handläggare inom IFO:s myndighetsutövning
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SN § 3   SN.2018.372     
 

Val av socialnämndens representanter 2019-2022 i 
kommunala pensionärsrådet och kommunala 
handikappråden, tillika ordförande och vice ordförande  

 

Socialnämnden beslutar 

att utse Annika Jönsson (M) till ledamot tillika ordförande i 

kommunala pensionärsrådet och kommunala 

handikapprådet till och med 2022-12-31, samt 

att utse Stefan Svensson (SD) till ledamot tillika vice ordförande 

i kommunala pensionärsrådet och kommunala 

handikapprådet till och med 2020-12-31. 

 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet är 

formellt sett två olika råd, men med gemensamma sammanträden. 

Råden är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 

mellan Örkelljunga kommun och aktiva företrädare för pensionärs- och 

handikapporganisationer. Syftet är att ge organisationerna inflytande, 

kunna väcka frågor och vara ett remissorgan. Råden ska också var ett 

forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Råden har inte några beslutsbefogenheter. Råden är organisatoriskt 

knutna till socialnämnden. 

Enligt reglementet ska socialnämnden utse två ledamöter i råden. En av 

dessa utses till ordförande, och den andre utses till vice ordförande. 

Förslag 
Lennart Svensson (M) yrkar att Annika Jönsson (M) väljs till ledamot 

tillika ordförande för råden. 

Lennart Anderberg (SD) yrkar att Stefan Svensson (SD) väljs till 

ledamot tillika vice ordförande för råden. 

Patric Carlsson (S) yrkar att valet av ledamoten som tillika är vice 

ordförande görs på två år, till och med 2020-12-31. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det inte finns några motstridiga yrkanden, 

och finner att socialnämnden utser Annika Jönsson (M) till ledamot 

tillika ordförande till och med 2022-12-31 samt Stefan Svensson (SD) 

till ledamot tillika vice ordförande till och med 2020-12-31.  
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____________ 
 
Expedieras till: 

Valda 

Kommunala pensionärs- och handikappråden 

Troman



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-01-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 4   SN.2018.374     
 

Val av ledamot och ersättare i Brottsförebyggande 
rådet  

 

Socialnämnden beslutar 

att utse Christer Unosson (KD) till ordinarie ledamot till och 

med 2022-12-31, samt 

att utse Gunilla Danielsson (S) till ersättare till och med 2020-

12-31. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare i 

Brottsförebyggande rådet. Ersättaren medverkar endast vid ledamotens 

förhinder. 

Förslag 
Annika Jönsson (M) yrkar att Christer Unosson (KD) utses till ordinarie 

ledamot. 

Patric Carlsson (S) yrkar att Gunilla Danielsson (S) utses till ersättare, 

till och med 2020-12-31. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det inte finns några motstridiga yrkanden, 

och finner att socialnämnden utser Christer Unosson (KD) till ordinarie 

ledamot till och med 2022-12-31 samt Gunilla Danielsson (S) till 

ersättare till och med 2020-12-31. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Valda 

Brottsförebyggande rådet 

Troman
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SN § 5   SN.2017.273     
 

Fråga om politisk medverkan vid möten om projektet 
Jämlik demensvård  

 

Socialnämnden beslutar 

att utse Kerstin Danielsson (KD), Lennart Anderberg (SD) och 

Birgit Svensson (MP) till att representera socialnämnden på 

möten om projektet Jämlik demensvård, samt 

att de politiska representanterna ska vara berättigade till 

arvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst och 

reseersättning, i enlighet med kommunens bestämmelser, för 

sin medverkan i projektets möten. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2017-10-31 § 207 att utse tre politiska 

representanter att medverka vid möten inom projektet Jämlik 

demensvård. Mot bakgrund av mandatperiodsskiftet behöver 

socialnämnden fatta ett nytt ställningstagande om den politiska 

medverkan framöver. 

Förslag 
Patric Carlsson (S) yrkar att socialnämnden väljer tre politiska 

representanter. 

Christer Unosson (KD) yrkar att Kerstin Danielsson (KD) utses till 

politisk representant. 

Patric Carlsson (S) yrkar att Birgit Svensson (MP) utses till politisk 

representant. 

Stefan Svensson (SD) yrkar att Lennart Anderberg (SD) utses till 

politisk representant. 

Patric Carlsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar att de politiska 

representanterna ska vara berättigade till arvode, ersättning för förlorad 

arbetsinkomst och reseersättning, i enlighet med kommunens 

bestämmelser, för sin medverkan i projektets möten. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det inte finns några motstridiga yrkanden. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att utse tre politiska 

representanter i enlighet med framlagda yrkanden, samt att de politiska 

representanterna ska vara berättigade till arvode, ersättning för förlorad 
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arbetsinkomst och reseersättning, i enlighet med kommunens 

bestämmelser, för sin medverkan i projektets möten. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-10-31 - SN § 207  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Valda 

Berörda tjänstemän
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SN § 6   SN.2018.375     
 

Delegation 2019 för beslutsattestanter, beställningsrätt 
och uppföljningsansvar  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa delegation enligt nedan för socialförvaltningen 

avseende beslutsattestanter, beställningsrätt och 

uppföljningsansvar 2019. 

 

Sammanfattning 
Det finns ett förslag till delegationslista för 2019 avseende 

beslutsattestanter, beställningsrätt och uppföljningsansvar. 

 

Förslag till delegation 2019: 
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 (Jennie Andersson) 

Ersättare: Verksamhetschefer 7100 och 7200 

 

Ansvar 7010 - LOV-ersättning 

Delegat: Förvaltningschef (Jennie Andersson) 

Ersättare: Verksamhetschefer 7100 och 7200 

 

Ansvar 7100 - Verksamhetschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 

Delegat: Verksamhetschef (vakant) 

Ersättare: Förvaltningschef (Jennie Andersson) 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-01-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Ansvar 7110 - Södergården gemensamt 

Delegat: Enhetschef Södergården söder (Jimmy Larsson) 

Ersättare: Enhetschefer 7111 och 7121 

 

Ansvar 7111 - Södergården Norr 

Delegat: Enhetschef (för närvarande Rose-Marie Karlsson, byte till 

Patrik Berglin under första kvartalet 2019) 

Ersättare: Enhetschefer 7112 och 7121 

 

Ansvar 7112 - Södergården Söder 

Delegat: Enhetschef (Jimmy Larsson) 

Ersättare: Enhetschefer 7111 och 7121 

 

Ansvar 7121 - Tallgården 

Delegat: Enhetschef (Tommy Sundblad) 

Ersättare: Enhetschefer 7111 och 7112 

 

Ansvar 7131 - Hemvård Centrum 

Delegat: Enhetschef (Åsa Löfstedt) 

Ersättare: Enhetschefer 7132 och 7133 

 

Ansvar 7132 - Hemvård Norr 

Delegat: Enhetschef (Madelaine Karlsson) 

Ersättare: Enhetschefer 7131 och 7133 

 

Ansvar 7133 - Hemvård Söder 

Delegat: Enhetschef (Agneta Christensson) 

Ersättare: Enhetschefer 7131 och 7132 

 

Ansvar 7141 - Hälso- och sjukvård 

Delegat: Verksamhetschef (Cecilia Stewart, t.f) 

Ersättare: Verksamhetschef 7100 och enhetschef 7121 

 

Ansvar 7200 - Verksamhetschef LSS samt individ- och familjeomsorg 

Delegat: Verksamhetschef (Johan Lindberg) 

Ersättare: Verksamhetschef 7100 och enhetschef 7210 

 

Ansvar 7210 - Myndighet individ- och familjeomsorgen 

Delegat: Enhetschef (Jan Olof Andersson) 

Ersättare: Verksamhetschef 7200 och enhetschef 7220 

 

 

Ansvar 7220 - Öppenvård individ- och familjeomsorgen 
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Delegat: Enhetschef (vakant) 

Ersättare: Verksamhetschef 7200 och enhetschef 7210 

 

Ansvar 7231 - LSS 1, personlig assisstans 

Delegat: Enhetschef (Siv Sivertsson) 

Ersättare: Verksamhetschef 7200 och enhetschef 7232 

 

Ansvar 7232 - LSS 2, boende och daglig verksamhet 

Delegat: Enhetschef (Linda Haeggström) 

Ersättare: Verksamhetschef 7200 och enhetschef 7231 

 

Ansvar 7240 - Arbetsmarknad och integration 

Delegat: Enhetschef (Magnus Lind) 

Ersättare: Verksamhetschef 7200 

 

Ansvar 7300 - Externa projekt, socialchef  

Delegat: Förvaltningschef (Jennie Andersson) 

Ersättare: Verksamhetschefer 7100 och 7200 

 

Ansvar 7310 - Projekt, verksamhetschef äldreomsorg samt hälso- och 

sjukvård 

Delegat: Verksamhetschef (vakant) 

Ersättare: Förvaltningschef och verksamhetschef 7200 

 

Ansvar 7320 - Projekt, verksamhetschef LSS samt individ- och 

familjeomsorg 

Delegat: Verksamhetschef (Johan Lindberg) 

Ersättare: Förvaltningschef och verksamhetschef 7100 

 

Ansvar 7321 - Projekt, arbetsmarknad och integration 

Delegat: Enhetschef (Magnus Lind) 

Ersättare: Verksamhetschef 7200 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda delegater 

IT 

Ekonomikontoret
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SN § 7   SN.2018.39     
 

Bemyndiga personer att få behörighet att utfärda 
anvisningar för utbetalning av försörjningsstöd till bank, 
SUS  

 

Socialnämnden beslutar 

att bemyndiga NN, 1:e socialsekreterare; NN, socialsekreterare; 

NN, samordnare öppenvården; NN, nämndssekreterare; NN, 

administratör; NN, integrationssamordnare; NN, 

handläggare; NN, handläggare; NN, verksamhetschef; NN, 

enhetschef; och NN, socialsekreterare, att två i förening 

utfärda anvisningar för utbetalning av försörjningsstöd till 

Swedbanks utbetalningssystem (SUS). 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden bemyndigar personal att två i förening utfärda 

anvisningar för betalning av försörjningsstöd till Swedbanks 

utbetalningssystem (SUS). Bemyndiganden görs kontinuerligt, 

efterhand som förändringar sker. 

Den nu aktuella förändringen innebär att tre personer som slutat sin 

anställning tas bort, samt att Anna Nettersand föreslås läggas till. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörd 

Ekonomikontoret
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SN § 8   SN.2018.376     
 

Prenumeration på Dagens Samhälle  

 

Socialnämnden beslutar 

att under mandatperioden 2019-2022 erbjuda ledamöter och 

ersättare i socialnämnden, som inte är ledamöter i 

kommunfullmäktige, en prenumeration på Dagens Samhälle 

på socialnämndens bekostnad. 

 

Sammanfattning 
Ledamöterna i kommunfullmäktige får en prenumeration på tidningen 

Dagens Samhälle. Socialnämnden har de gångna mandatperioderna gett 

ledamöter och ersättare i socialnämnden som inte är ledamöter i 

kommunfullmäktige möjlighet att få en prenumeration på Dagens 

Samhälle. Socialnämnden måste fatta ett beslut om vad som ska gälla  

för mandatperioden 2019-2022. 

Kostnaden för en prenumeration är 1 955 kronor per år, exklusive 

moms, i 2019 års prisnivå. Kostnaden är samma även när enbart e-

tidning väljs. 

Förslaget från socialnämndens arbetsutskott 2018-12-18 är att 

nämndens ledamöter och ersättare, som inte är ledamöter i 

kommunfullmäktige, ska erbjudas prenumeration på Dagens Samhälle 

på socialnämndens bekostnad. 

 

____________ 
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SN § 9   SN.2018.344     
 

Namnändring på arbetsmarknadsenheten  

 

Socialnämnden beslutar 

att ändra namn på arbetsmarknadsenheten till ”enheten för 

arbetsmarknad och integration”. 

 

Sammanfattning 
I tjänsteskrivelse 2018-11-26 föreslår socialchef Jennie Andersson och 

verksamhetschef Johan Lindberg att namnet på arbetsmarknadsenheten 

ändras till ”enheten för arbetsmarknad och integration”. Bakgrunden är 

att delar av kommunens integrationsarbete lagts på arbetsmarknads-

enheten. Namnändringen syftar till att förtydliga och inkludera det nya 

uppdraget i enhetens namn. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förslag på namnändring av 

arbetsmarknadsenheten  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Arbetsmarknadsenheten 

Verksamhetschef 

Hemsidan och intranätet
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SN § 10   SN.2018.134     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska rapporten och nyckeltalen. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport för perioden till och med 2018-11-30. 

Nyckeltal för socialförvaltningen till och med 2018-11-30. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t.o.m november 2018 

Nyckeltal socialförvaltningen t.o.m 2018-11-30  

 

____________ 
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SN § 11   SN.2015.339     
 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt SoL  

 

Socialnämnden beslutar 

att revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i enlighet med 

individ- och familjeomsorgens förslag. 

 

 

Reservationer  

Christer Unosson (KD) och Therese Rosenlöf (C) reserverar sig mot  

beslutet.  

 

Christer Unosson (KD) lämnar följande skriftliga reservation: 

Jag reserverar mig till förmån för eget yrkande. 

 

Jag tycker att underlaget för beslutet allt för lite fokuserar på barnen 

och föräldrarnas gemensamma ansvar att sörja för sina barn. Samhället  

behöver på olika sätt värna om familjen som en enhet. Det finns en risk  

att dagens beslut verkar i motsatt riktning. 

 

Enligt min mening bör det finnas ett alternativ för föräldrar som bor  

tillsammans med sina barn, att försörjningsstödet betalas ut till ett  

gemensamt konto och finnas med i socialförvaltningens rutiner för  

utbetalning av försörjningsstöd. Denna möjlighet ger försäkringskassan  

åt föräldrar som uppbär barnbidrag. 

 

Det kan säkert finnas anledningar till att försörjningsstödet delas så att  

båda vuxna i en familj får utbetalt hälften var. Jag tycker att intentionen  

är god och jag kan förstå signalvärdet, men risken är att vi stoppar  

huvudet i sanden och tror att vi gjort tillräckligt när det gäller några  

mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor måste framförallt  

bekämpas på ett annat sätt. 

 

Sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgen, genom Tina Behrndtz, föreslår i en 

tjänsteskrivelse 2018-12-11 ett tillägg i riktlinjerna för ekonomiskt 

bistånd. Tillägget handlar om hur utbetalningen av ekonomiskt bistånd 

till hushåll där det finns sammanboende vuxna ska gå till. 

Idag utbetalas ekonomiskt bistånd till endast en av de vuxna i hushållet. 

Den förändring som föreslås är att utbetalning som sker vid återansökan 
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eller nyansökan istället fördelas mellan de båda vuxna med hälften var. 

Denna förändring medverkar till att de båda vuxna i hushållet får ut sin 

ekonomiska ersättning enligt riksnorm i enlighet med socialnämndens 

riktlinjer. 

Ett viktigt motiv är att nämnden genom tillägget medverkar till att 

förebygga ekonomiskt och kontrollerande våld mellan sammanboende. 

Det finns ett ansvar att uppmärksamma och aktivt undersöka huruvida 

det förekommer våld i samtliga familjer som är aktuella inom individ- 

och familjeomsorgen. Det kan ibland vara svårt att upptäcka våld i nära 

relation, exempelvis det ekonomiska våldet. Risken att utsättas för våld 

som leder till skador som fordrar slutenvård, respektive risken att dödas 

av en partner eller före detta partner, är väsentligt högre för relationer 

som under längre tid har fått ekonomiskt bistånd. 

Förslaget från socialnämndens arbetsutskott 2018-12-18 är att 

socialnämnden ska besluta att revidera riktlinjerna i enlighet med 

förslaget från individ- och familjeomsorgen. 

Förslag om återremiss 
Christer Unosson (KD) yrkar att ärendet återremitteras till 

socialförvaltningen. I återremissyrkandet instämmer Stefan Svensson 

(SD), Birgit Svensson (MP) och Therese Rosenlöf (C). 

Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S) och Lennart Anderberg 

(SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, och därmed avslag på 

yrkandet om återremiss. 

Beslutsgång om återremissyrkandet 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet vid 

dagens sammanträde. Ordförande finner att socialnämnden beslutar att 

avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för avgörande vid dagens sammanträde. 

Nej-röst för återremiss. 

I omröstningen avges sex ja-röster och fem nej-röster. Det antecknas att 

Patric Carlsson (S), Lennart Anderberg (SD), Gunilla Danielsson (S), 

Lennart Svensson (M), Morgan Nilsson (SD) och Annika Jönsson (M) 

röstar ja, samt att Stefan Svensson (SD), Christer Unosson (KD), 

Therese Rosenlöf (C), Anita Eriksson (C) och Birgit Svensson (MP) 

röstar nej. 

Socialnämnden beslutar därmed att avgöra ärendet vid dagens 

sammanträde. 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-01-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Förslag i sakfrågan 
Christer Unosson (KD) yrkar att arbetsutskottets beslutsförslag ska 

kompletteras med att det ska finnas möjlighet för barnfamiljer att få 

pengarna inbetalda på ett gemensamt konto. 

Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S) och Lennart Anderberg 

(SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag utan tillägg. 

Beslutsgång om sakfrågan 
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden. 

Ordförande ställer arbetsutskottets beslutsförslag mot yrkandet från 

Christer Unosson (KD), och finner att socialnämnden beslutar i enlighet 

med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för Christer Unossons yrkande. 

I omröstningen avges sex ja-röster och fyra nej-röster. En ledamot 

avstår att rösta. Det antecknas att Patric Carlsson (S), Lennart 

Anderberg (SD), Gunilla Danielsson (S), Lennart Svensson (M), 

Morgan Nilsson (SD) och Annika Jönsson (M) röstar ja, samt att Stefan 

Svensson (SD), Christer Unosson (KD), Therese Rosenlöf (C) och 

Anita Eriksson (C) röstar nej, samt att Birgit Svensson (MP) avstår att 

rösta. 

Socialnämnden beslutar därmed att följa arbetsutskottets förslag till 

beslut, vilket innebär att riktlinjerna för ekonomiskt bistånd revideras i 

enlighet med individ- och familjeomsorgens förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om förslag till tillägg i riktlinjerna för ekonomiskt 

bistånd  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Individ- och familjeomsorgen genom enhetschef och handläggare av 

vuxenärenden 

Intranätet
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SN § 12   SN.2017.205     
 

Initiativ från Patric Carlsson (S) och Jane Holmström 
Björkman (S) om LSS-verksamheten  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna att granskningen om personlig assistans enligt 

LSS (inklusive ekonomin) redovisas efter sommaren 2019. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2018-02-06 § 37 att uppdra åt 

socialförvaltningen att under 2018 genomföra en granskning av 

personlig assistans inom LSS-verksamheten. Granskningen ska även 

omfatta ekonomin i verksamheten. Socialnämnden beslutar att Patric 

Carlssons (S) och Jane Holmström Björkmans (S) initiativ från 2017-

07-07 därmed är behandlat. 

Socialförvaltningen har inte kunnat genomföra granskningen under 

2018. Förvaltningens utredningsresurser har behövt prioritera andra 

arbetsuppgifter. Ambitionen är att påbörja granskningen under våren 

2019. Granskningen ska kunna vara klar efter sommaren 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-02-06 - SN § 37  

 

____________ 
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SN § 13   SN.2018.378     
 

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, 20xxxxxx-xxxx 

God man: NN 

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

tingsrätten om överflyttning av vårdnaden till en eller två särskilt 

förordnaden vårdnadshavare när ett ensamkommande barn har fått 

uppehållstillstånd i Sverige och när barnets vårdnadshavare är varaktigt 

förhindrade att under överskådlig tid utöva vårdnaden. 

NN kom som ensamkommande barn. Han placeras i X kommun, men 

flyttar därifrån till sin bror i X. NN är sedan 2016-06-07 

familjehemsplacerad i Örkelljunga kommun hos NN. Föräldrarna har 

inte gått att nå under utredningen. 

Socialförvaltningen bedömer att NN:s föräldrar är varaktigt förhindrade 

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

överflytt av vårdnaden till NN. Det är NN:s önskemål att NN ska bli 

särskilt förordnad vårdnadshavare. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare/personakt
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SN § 14   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. 

Rapport från socialchefen läses upp på sammanträdet. Det informeras 

bland annat om att det i december 2018 hållits träffar med all personal. 

 

____________ 
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SN § 15   SN.2018.75     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för november 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport november 2018 

Referenser till rapport i november  

 

____________ 
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SN § 16   SN.2018.5     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2018-12-04 - 2019-01-01 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (fem ärenden) 

Delegationsbeslut 2018-12-01 - 2018-12-31 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut i övrigt: 

 Revideringar av register över personuppgiftshantering i 

systemen Accorda, Matcha Nu, arbetsmarknadsenhetens system 

för DUA, systemet för ärendehantering inom socialnämndens 

arbetsutskott, BAB webben och Journal Digital. Beslut av 

nämndssekreterare. - dnr SN.2018.149 

 Lokalt avtal med Vårdcentralen Örkelljunga om lokal 

läkarmedverkan för rådgivning, stöd och fortbildning i den 

kommunala hälso- och sjukvården. Avtalet undertecknat av 

medicinskt ansvarig sjuksköterska. - dnr SN.2018.353 

 Avtal med P&P i Landskrona om konsultstöd vid ESF-projektet 

"Access". Avtalet undertecknat av socialchef. - dnr 

SN.2018.365 

 Avtal med Klippans kommun om att Klippans kommun köper 

50 procent av tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska av 

Örkelljunga kommun. Avtalet undertecknat av socialchef. - dnr 

SN.2018.366 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-01-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 Beslut av verksamhetschef att tilldela en erinran enligt 

alkohollagen på grund av att serveringsstället inte var utrymt 

enligt tillståndets villkor, att tillsynsinspektör inte gavs tillträde 

till lokaler samt att klockan i kassan var en timme fel. - dnr 

SN.2018.333 
 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 
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SN § 17   SN.2018.6     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-05-14 och 2018-06-04 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-11-29: Förvaltningsrätten avslår överklagandena 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens beslut 2018-11-21 om att 

fastställa ett omhändertagande enligt LVU 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU 

Dom 2018-11-27: Kammarrätten avslår överklagandet. 

Förvaltningsrättens dom står därmed fast. 

 

____________ 
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SN § 18   SN.2018.31     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-26 § 126 att för Örkelljunga 

kommun fastställa en oförändrad utdebitering för 2019 med 19,06 

kronor per skattekrona. Reservation finns i ärendet från 

Socialdemokraterna till förmån för yrkande om 19,18 kronor i 

utdebitering. 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-26 § 127 om budget, taxor och 

finansiella mål för 2019. Reservationer i ärendet finns från 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-26 § 128 om tilläggsbudget 2 för 

investeringar respektive drift. 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-26 § 129 att godkänna 

anvisningar och tidplan för årsredovisning 2018. 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-26 § 137 att anta 

integrationsplan. 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-26 § 138 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. 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-26 § 144 att besvarar en motion 

om att motverka nedskräpning. Svaret berör bland annat extratjänsterna 

inom arbetsmarknadsenheten. 

Kommunstyrelsen beslutar 2018-12-05 § 230 att uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att utföra föreslagen ombyggnation av 

arbetsmarknadsenhetens lokaler på Ringåsvägen i Örkelljunga, där 

investeringsmedel tar ur socialnämndens befintliga investeringsbudget. 

Utbildningsnämnden beslutar 2018-12-06 § 107 att lägga upp 

fältverksamheten utifrån tjänsteskrivelsen 2018-11-27 från socialchefen 

och verksamhetschefen. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-11-26 om utdebitering 

2019 för Örkelljunga kommun.pdf 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-11-26 om budget 2019 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-11-26 om 

tilläggsbudget 2 2018 

Beslut från kommunfullmäktige 2018-11-26 om anvisningar och 

tidplan för årsredovisning 2018 

Beslut från kommunfullmäktige 2018-11-26 om integrationsplan 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-11-26 om 

överenskommelse Region Skåne och kommunerna 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-11-26 om motion om 

nedskräpning 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-12-05 om ombyggnad 

hos arbetsmarknadsenheten 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-12-06  

 

____________ 
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SN § 19   SN.2018.65     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådens 

sammanträde 2018-12-13. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunala pensionärs- och handikappråden 2018-12-13 (redigerad för 

avsaknad av personuppgiftssamtycke)  

 

____________ 
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SN § 20   SN.2018.52     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2018-11-27 - 2018-12-19: 

2018-12-03 - Skrivelse från Senior Alert med information om 

avgiftsbeläggning från och med 2019 - dnr SN.2018.348 

2018-12-03 - Skrivelse från före detta anställd till nämndens ordförande 

och 1:e vice ordförande om hur länge lön ska utbetalas - dnr 

SN.2018.349 

2018-12-05 - Skrivelse från BPSD-registret med information om 

avgiftsbeläggning från och med 2019 - dnr SN.2018.352 

2018-12-05 - Meddelande från Räddningstjänsten Skåne Nordväst om 

förbud enligt lagen om skydd mot olyckor - dnr SN.2018.354 

2018-12-06 - Skrivelse från anhörig till vårdtagare avseende dels 

avgiftsberäkning, dels väntjänst - dnr SN.2018.355 S 

2018-12-06 - Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg om en 

skrivelse som de mottagit från enskild och som berör hemvården i 

Örkelljunga kommun - dnr SN.2018.364 S 

2018-12-10 - Skrivelse från Arbetsmiljöverket och 

Diskrimineringsombudsmannen om broschyren "Mellan den som 

utsätts och den som utsätter står du" - dnr SN.2018.362 

2018-12-10 - Skrivelse från Unicef om handbok för socialsekreterare - 

dnr SN.2018.363 

2018-12-10 - Cirkulär från SKL om ersättning till kontaktperson och 

kontaktfamiljstödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019 - 

dnr SN.2018.357 

2018-12-10 - Cirkulär från SKL om ersättningar och villkor vid 

familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar 

m.m. för år 2019 - dnr SN.2018.358 

2018-12-10 - Cirkulär från SKL om ersättningar till kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner enligt SoL för år 2019 - dnr SN.2018.359 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-01-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

2018-12-10 - Skrivelse från SKL med förfrågan om medverkan i 

kvinnofridsnätverk - dnr SN.2018.360 

2018-12-10 - Skrivelse från Helsingborgs tingsrätt med information om 

att tingsrätten slutar ta emot fax - dnr SN.2018.361 

2018-12-10 - Skrivelse från Arbetsmiljöverket och Diskriminerings-

ombudsmannen om broschyren "Mellan den som utsätts och den som 

utsätter står du" - dnr SN.2018.362 

2018-12-10 - Skrivelse från Unicef om handbok för socialsekreterare - 

dnr SN.2018.363 

2018-12-14 - Skrivelse från Riksbyggen med rättelseanmaning 

avseende störning i lägenhet som socialförvaltningen hyr. - dnr 

SN.2018.367 

2018-12-14 - Skrivelse från Statens institutionsstyrelse om pilotprojekt 

för bättre och snabbare målgruppsbedömning på akutavdelningar - dnr 

SN.2018.368 

2018-12-18 - Skrivelse från Migrationsverket med information om 

årsschabloner och uppstart av e-tjänst - dnr SN.2018.377 

2018-12-18 - Cirkulär från SKL avseende EU-förordning om 

säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar - dnr SN.2018.370 

2018-12-18 - Skrivelse från 14 anställda, beträffande matleveranser på 

helger i Skånes Fagerhult - dnr SN.2018.380 

 

____________ 
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SN § 21   SN.2018.4     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2018-12-20 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om placering i familjehem enligt 11 § LVU. 

 

____________ 
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SN § 22   SN.2018.3     
 

Övriga frågor  
 

Genomgång av utskick av kallelser och behov av nya läsplattor. 

 

Presentation av socialnämndens ledamöter och ersättare, samt av 

närvarande tjänstemän. 

 

Samtal om nämndens önskemål kring utbildning. Det framförs 

önskemål om utbildning kring lagarna som styr socialnämndens 

verksamhet, om nämndens ansvar och delegation, jäv och tystnadsplikt, 

samt information om nämndens verksamhetsområden med möjlighet att 

träffa företrädare för de olika verksamheterna.  

 

____________ 
 


