
 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-01-10  
Socialnämnden 

   
 

Tid och plats 2017-01-10 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50 

Beslutande  

 Annika Jönsson (M) - ordförande   
Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande  
Patric Carlsson (S) - andre vice ordförande 
Niclas Bengtsson (SD) - ledamot 
Jane Holmström Björkman (S) - ledamot 
Elsie Eliasson (C) - tjänstgörande ersättare för Siv Stoltenberg (C) 
Lennart Anderberg (SD) - tjänstgörande ersättare för Ulf Nilsson (SD) 
Heidie Bäck Johansson (S) - ledamot 
Pär Nilsson (L) - ledamot 
Birgit Svensson (MP) - ledamot 
Britt-Marie Renström (M) - ledamot 

Övriga deltagande Ersättare som inte tjänstgör: Betty Bencsik Gyürei (S), Kjell Söderlund (SPI) 
och Susanne Nilsson (MO) 
Christel Sundberg, socialchef 
Anders Svensson, nämndsekreterare 

Justering 
 

Justerare Lennart Anderberg 
 

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset 2017-01-13 klockan 10.00 

Justerade paragrafer §§ 1 - 13  

Underskrifter  

Sekreterare  
................................................................. 
Anders Svensson 

Ordförande  
................................................................. 
Annika Jönsson 

Justerare  
................................................................. 
Lennart Anderberg 

  
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-01-10  

Datum för uppsättande 
av anslag 

 
2017-01-13 

Datum för nedtagande av 
anslag 

 
2017-02-05 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Socialförvaltningen 

Underskrift  
................................................................. 
Anders Svensson 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 1   SN.2016.379     
 

Jämförelsemått för 6K och Markaryd  

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdaterade jämförelsemått ska redovisas till 

socialnämnden en gång per år. 

 

Socialförvaltningen har genom nämndsekreterare Anders Svensson 

tagit fram jämförelsemått om verksamhetskostnader. Jämförelsemåtten 

jämför kostnader mellan olika kommuner för sociala verksamheter 

inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS, äldreomsorg och 

arbetsmarknad. Sju kommuner ingår i jämförelsen. Dels kommunerna i 

det så kallade 6K (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och 

Örkelljunga), dels Markaryds kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Jämförelsemått för 6K och Markaryd  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 2   SN.2016.127     
 

Ekonomisk rapport  
 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ekonomisk rapport till och med november 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t.o.m november 2016  

 

____________ 
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signatur 
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SN § 3   SN.2016.301 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  
 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna de föreslagna och vidtagna åtgärderna. 

 

Socialsekreterare NN har 2016-09-16 lämnat in en Lex Sarah-rapport 

avseende hanteringen av en orosanmälan. Individ- och familjeomsorgen 

mottar i juli 2016 en orosanmälan där det uppges att en ungdom blir 

slaget i hemmet. Orosanmälan leder till ett möte med hela familjen, där 

föräldrarna informeras om vad anmälan gäller. I Lex Sarah-rapporten 

framförs att det finns brister när det gäller hanteringen. Det finns brister 

i dokumentationen. Samråd har inte skett med Barnahuset. Det saknas 

skyddsbedömning och resonemang kring ungdomens situation. 

Bristerna skulle kunna lett till missförhållanden. 

Rose-Marie Karlsson och Christel Sundberg har överlämnat utredning. 

Utredaren har gett berörda tjänstemän möjlighet att ge sin syn på 

händelserna. Utredningen lyfter fram att det vidtagits åtgärder i form av 

att IFO-chefen tagit upp rutinerna för dessa situationer på 

verksamhetsmöten och med enskilda socialsekreterare. Det har också 

lämnats information om möjligheten att samråda med Barnahuset. 

Vidare har det lyfts fram att samtliga bedömningar ska dokumenteras 

för att göra det enklare för andra att ta över ärenden. Det lyfts också 

fram att individ- och familjeomsorgen har infört digital 

avvikelsehantering i sin kvalitetssäkring. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-rapport avidentifierad 

Tjänsteskrivelse avseende Lex Sarah-rapport  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Charlotta Magnusson, IFO-chef 

Jan-Olof Andersson, Enhetschef barn och unga 

NN, Socialsekreterare 

Rose-Marie Karlsson, Utredare
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SN § 4   SN.2016.377 S     
 

Rapportering enligt Lex Sarah  
 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna och föreslagna åtgärder, samt 

att göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Enhetschef Agneta Christensson har 2016-12-08 lämnat en Lex Sarah-

rapport avseende LSS-omsorgen. Rapporten handlar om att personliga 

assistenter till en brukare fört dokumentation vid sidan av 

dokumentationssystemet Treserva. Dokumentationen har varit av 

kränkande karraktär för brukaren. 

Rose-Marie Karlsson och Christel Sundberg har överlämnat utredning. 

I utredningen lämnar två personliga assistenter sina beskrivningar om 

varför dokumentationen förts och vad som gjorde att den började föras. 

De anställda har upplevt att de haft godkännande från tidigare 

enhetschefer om att föra dokumentation vid sidan om Treserva. I 

utredningen beskrivs att nuvarande enhetschefen haft samtal med all 

berörd personal där information lämnats om att anteckningar inte får 

föras på detta sätt. All personal inom LSS-verksamheten har 

informerats och fått skriva på ett dokument om att anteckningar inte får 

föras på detta sätt. Enhetschefen har informerat brukarens gode man. 

Rutiner för handläggning/stöd till personal ska upprättas i varje 

specifikt ärende där brukaren kan vara extra krävande. Rose-Marie 

Karlsson och Christel Sundberg föreslår att vidtagna och föreslagna 

åtgärder godkänns, samt att en anmälan görs till Inspektionen för vård 

och omsorg. 

Förslag (yrkanden) 
Christer Unosson (KD) yrkar att socialnämnden inte gör anmälan till 

Inspektionen för vård och omsorg. 

Patric Carlsson yrkar bifall till beslutsförslaget från socialchefen och 

utredaren. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra, och finner att 

socialnämnden beslutar i enlighet med beslutsförslaget från 

socialchefen och utredaren. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah - avidentifierad rapport 
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Utredning avseende Lex Sarah-rapport (version för hemsidan)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Agneta Christensson, Enhetschef LSS 

Rose-Marie Karlsson, Utredare 
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SN § 5   SN.2016.11     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige  
 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Kommunfullmäktige har 2016-11-28 beslutat att fastställa budget 2017 

och flerårsplan 2018-2019 inklusive investeringsbudget. 

Kommunfullmäktige har 2016-11-28 beslutat att fastställa en 

oförändrad utdebitering för 2017 om 19,06 kronor per skattekrona. 

Kommunfullmäktige har 2016-11-28 beslutat att godkänna förslag till 

tilläggsbudget för 2016. 

Kommunfullmäktige har 2016-11-28 beslutat att fastställa tre 

finansiella mål för 2017. 

Kommunfullmäktige har 2016-11-28 beslutat att anta IT-plan för 2017. 

Kommunfullmäktige har 2016-12-19 beslutat att godkänna anvisningar 

och tidplan för årsredovisning 2016 för Örkelljunga kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om budget 2017 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om utdebitering 2017 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om tilläggsbudget 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om finansiella mål 2017 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om IT-plan 

Beslut från kommunfullmäktige om anvisningar och tidplan för 

årsredovisning 2016  

 

____________ 
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SN § 6   SN.2016.65     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  
 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Protokoll från kommunala pensionärs- och handikappråden 2016-12-08 

överlämnas till socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2016-12-08  

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-01-10  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 
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SN § 7   SN.2016.30     
 

Boendestatistik  
 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Boendestatistik till och med december 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik helåret 2016  

 

____________ 
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SN § 8   SN.2016.216     
 

Omvärldsrapportering  
 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Örkelljunga kommun deltar i projekt tillsammans med några andra 

kommuner inom Familjen Helsingborg avseende omvärldsanalyser. 

Omvärldsrapport för november 2016 överlämnas till socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapportering november 2016  

 

____________ 
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SN § 9   SN.2016.39     
 

Statistik försörjningsstöd och arbetslöshet  
 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Statistik om försörjningsstöd och arbetslöshet till och med december 

2016. 

 

Beslutsunderlag 

Statistik t.o.m december 2016  

 

____________ 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 10   SN.2016.31     
 

Delegationsbeslut  
 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Anmälan av delegationsbeslut sedan 2016-12-06. 

Individ- och familjeomsorgen 

försörjningsstödsärenden 

behandlingsärenden 

Anställningar 

vård och omsorg 

individ- och familjeomsorgen 

Tjänstledigheter 

enligt riktlinjer 

utöver riktlinjer 

Semesterledigheter 

Entlediganden 

Faderskap 

Vård och omsorg 

Övriga beslut av enhetschefer och förvaltningschef 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärmar på sammanträdet 

 

____________ 
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SN § 11   SN.2016.32     
 

Delgivningsärenden  
 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Länsstyrelsen i Skåne: 

Ärendet: Tillsyn enligt 9 kap 1 § alkohollagen. 

Beslut 2016-12-28: Länsstyrelsen avslutar ärendet.  

Länsstyrelsens bedömningar: Länsstyrelsen riktar kritik mot att tillstånd 

enligt deras bedömning lämnats utan att det i dokumentationen framgår 

att grundläggande krav är uppfyllda avseende ägarförhållanden, 

finansiering, kontroll och bedömning av kökets beskaffenhet. De 

påtalar också att de anser att det framkommit brister avseende 

tillståndsbevisen samt av ärende-id och ankomststämpel på handlingar. 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-10-07 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (hemvård och korttidsboende) 

Beslut 2016-11-28: Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare 

handläggning i den del som avser korttidsboende. Förvaltningsrätten 

avvisar överklagandet i den del det avser utökade hemvårdsinsatser. 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-09-01 

Saken: Ekonomiskt bistånd 

Dom 2016-12-15: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-09-27 

Saken: Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2016-12-21: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-06-20 

Saken: Ledsagarservice 

Dom 2016-12-21: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-09-26 

Saken: Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2016-12-21: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-11-21 

Saken: Rätt att ta del av allmän handling, nu fråga om överlämnande av 

mål till behörig domstol 
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Beslut 2016-12-28: Förvaltningsrätten avskriver målet och överlämnar 

handlingarna till Kammarrätten i Göteborg 

Ärendet: Ansökan från socialnämnden i Örkelljunga kommun 

Saken: Beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU 

Dom: Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att den enskilde 

ska beredas vård med stöd av 1 § andra stycket och 3 § LVU. Domen 

gäller omedelbart i denna del. 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagat avgörande: Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2016-10-

24, mål 5351-16. 

Saken: Upphörande av vård av unga 

Dom 2016-12-16: Kammarrätten avslår överklagandet 

Överklagat avgörande: Dom från Förvaltningsrätten i Malmö 2016-10-

24, mål 5299-16. 

Saken: Upphörande av vård av unga 

Dom 2016-12-16: Kammarrätten avslår överklagandet 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 

 

____________ 
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SN § 12   SN.2017.5     
 

Socialchefen informerar  
 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Socialchef Christel Sundberg lämnar aktuell information. 

Vid socialnämnden 2016-12-06 § 264 informerades om möjligheten att 

utöka det personliga ombudet från 0,25 till 0,5 tjänst, genom 

finansiering via statsbidrag. Socialnämnden godkände denna åtgärd, 

men beslutade att en uppföljning skulle lämnas till detta sammanträde. 

Christel Sundberg berättar om att utökningen till 0,5 tjänst under 2017 

kommer att ske. Utökningen finansieras via statsbidrag. Hon berättar 

också att en utvärdering är tänkt att göras under året. 

Christel Sundberg berättar att hon formellt avslutar sin socialchefstjänst 

2017-03-31, men att hennes sista arbetsdag blir 2017-02-28. Hennes 

ambition är att slutföra så mycket som möjligt och göra en bra 

överlämning till efterträdaren. 

Resultatet av medarbetarundersökningen som gjordes under hösten 

2016 presenteras för socialnämnden. Resultatet specifikt för 

socialförvaltningen redovisas. I redovisningen finns jämförelser mot 

hela kommunens resultat och av 2014 års medarbetarundersökning. 

 

____________ 
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SN § 13   SN.2017.6     
 

Övriga frågor  

Patric Carlsson (S) frågar om organisationsförändringen inom 

socialförvaltningens ledningsorganisation kommer att bli helt 

genomförd, med anledning av att Christel Sundberg slutar som 

socialchef. Christel Sundberg svarar att alla delar av 

organisationsförändringen har genomförts. 

Jane Holmström Björkman (S) efterfrågar uppföljningar kring två 

ärenden som berör personalfrågor, och där socialnämnden tidigare haft 

ärendena uppe i olika sammanhang. Christel Sundberg lämnar svar om 

vad som hänt i de båda personalärendena. 

Lennart Anderberg (SD) frågar vad som hänt och händer med 

sammanställningen av bostadsbehovet, som socialnämnden fick 

information om 2016-12-06 § 264. Christel Sundberg berättar 

bakgrunden till att sammanställningen togs fram och hur den 

behandlats inom kommunen. 


