
 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-02-28  
Socialnämnden 

   
 

Tid och plats 2017-02-28 - Kommunhuset klockan 13.30-17.40 

Beslutande  

 Annika Jönsson (M) - ordförande   
Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande  
Patric Carlsson (S) - andre vice ordförande §§ 31-49 
Betty Bencsik Gyürei (S) - tjänstgörande ersättare för Patric Carlsson §§ 50-51 
Niclas Bengtsson (SD) - ledamot 
Jane Holmström Björkman (S) - ledamot 
Siv Stoltenberg (C) - ledamot §§ 31-48, lämnar innan beslutet i § 49 
Elsie Eliasson (C) - tjänstgörande ersättare för Siv Stoltenberg §§ 50-51 
Ulf Nilsson (SD) - ledamot 
Heidie Bäck Johansson (S) - ledamot 
Kjell Söderlund (SPI) - tjänstgörande ersättare för Pär Nilsson 
Birgit Svensson (MP) - ledamot 
Britt-Marie Renström (M) - ledamot 

Övriga deltagande Ersättare: Christina Nilsson (M), Betty Bencsik Gyürei (S) §§ 31-49, Lennart 
Anderberg (SD), Elsie Eliasson (C) §§ 31-49, Susanne Nilsson (MO) 
Christel Sundberg, socialchef 
Anders Svensson, nämndsekreterare 
§ 34: Cecilia Lindberg Bossen, Tommy Sundblad, Charlotta Magnusson, 
Zenita Böcker, Madelaine Karlsson, Stefan Wendelin 
§ 40: Susanne Olsson, Martina Roth, NN 

Justering 
 

Justerare Birgit Svensson 
 
Plats och tid  

 
Kommunhuset 2017-03-01 klockan 13.00 

Justerade paragrafer §§ 31 - 51  

Underskrifter  

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

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

Justerare  
................................................................. 
Birgit Svensson 

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

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-02-28  

Datum för uppsättande 
av anslag 

 
2017-03-01 

Datum för nedtagande av 
anslag 

 
2017-03-24 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Socialförvaltningen 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-02-28  
Socialnämnden 

   
Underskrift  

 
Anders Svensson 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-02-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 31   SN.2017.8     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen med tillägg enligt nedan. 

 

Extra ärende beträffande beslutsattest, beställningsrätt och 

uppföljningsansvar för ansvar 7000. 

Övriga frågor anmäls till § 51. 

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-02-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 32   SN.2017.47     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med januari 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik januari 2017  
 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-02-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 33   SN.2017.38     
 

Statistik försörjningsstöd och arbetslöshet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Statistik om försörjningsstöd och arbetslöshet till och med januari 

2017. 

Övergripande statistik för åren 2013-2016. 

 

Beslutsunderlag 

Statistik t.o.m januari 2017 

Statistik för 2013-2016  
 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-02-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 34   SN.2017.55     
 

Presentation av verksamhets- och enhetschefer  

Socialförvaltningens verksamhetschefer har bjudits in till 

socialnämnden för att presentera sig och sin verksamhet. Även cheferna 

för de enheter som inte har verksamhetschef har bjudits in för att på 

motsvarande sätt presentera sig. 

Följande verksamhets- och enhetschefer lämnar presentation: 

 Cecilia Lindberg Bossen, verksamhetschef LSS 

 Tommy Sundblad, verksamhetschef särskilda boenden 

 Charlotta Magnusson, verksamhetschef individ- och 

familjeomsorgen 

 Zenita Böcker, verksamhetschef kommunala hälso- och 

sjukvården 

 Madelaine Karlsson, verksamhetschef hemvården 

 Stefan Wendelin, enhetschef biståndsenheten 

 

 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-02-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 35   SN.2017.13     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser under perioden 2017-01-25 - 2017-02-21. 

2017-01-27 - Avsändare NN och NN - Skrivelse om plats i äldrevården 

- dnr SN.2017.31 

2017-02-01 - Avsändare NN - Anmälan till Justitieombudsmannen, 

kopia till socialnämnden - dnr SN.2017.36 S 

2017-02-03 - Avsändare NN - Anmälan till IVO, kopia till 

socialnämnden - dnr SN.2017.39 S 

2017-02-15 - Avsändare Inspektionen för vård och omsorg - 

Överlämnande av klagomål gällande handläggare av ensamkommande 

barn - dnr SN.2017.53 

2017-02-16 - Avsändare Barnens Vänner internationell 

adoptionsförening - Skrivelse med information om Barnens Vänner - 

dnr SN.2017.54 

2017-02-20 - Avsändare Migrationsverket - Information om 

förändringar i anvisningsmodellen för ensamkommande barn samt 

andelstal 2017 - dnr SN.2017.57 

2017-02-21 - Avsändare Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, 

Ängelholm och Örkelljunga - Kallelse till årsmöte 2017 - dnr 

SN.2017.59 

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 36   SN.2017.9     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Anmälan av delegationsbeslut sedan 2017-01-31. 

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 förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärmar på sammanträdet 

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-02-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 37   SN.2017.11     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 

Ärendet: Utredning av yrkesutövningen av legitimerad sjuksköterska 

efter anmälan enligt 3 kap 7 § patientsäkerhetslagen från Örkelljunga 

kommun 

Beslut: IVO avslutar ärendet utan ytterligare åtgärder. 

Skäl för beslutet: IVO bedömer inte att sjuksköterskan utgör någon risk 

för patientsäkerheten. Det har enligt IVO inte framkommit några 

väsentliga uppgifter som ger stöd för att sjuksköterskan inte har utfört 

sitt arbete i enlighet med 6 kap 1 § patientsäkerhetslagen. 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-09-16 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-01-23: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-11-24 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-01-25: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-05-27 

Saken: Bostadsanpassningsbidrag 

Dom 2017-01-27: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-11-07 

Saken: Stöd och service till funktionshindrade 

Dom 2017-02-08: Förvaltningsrätten upphäver socialnämndens beslut 

och visar målet åter till nämnden för ny handläggning. 

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagat avgörande: Förvaltningsrätten i Malmös dom 2016-12-01 

Saken: Beredande av vård av unga, fråga om avskrivning 

Beslut 2017-02-06: Kammarrätten skriver av målet från fortsatt 

handläggning, på grund av återtaget överklagande 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-02-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Överklagat avgörande: Socialnämndens beslut 2016-11-21 

Saken: Rätt att ta del av allmänna handlingar 

Beslut 2017-02-10: Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet 

och visar målet åter till socialnämnden för ny handläggning i enlighet 

med vad som anges i skälen för kammarrättens avgörande. 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 38   SN.2017.28 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Tommy Sundblad har 2017-01-24 inkommit med 

rapport enligt Lex Sarah avseende en händelse på Södergården. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 39   SN.2016.354     
 

Delegationslista för beslutsattestanter, beställningsrätt 
och uppföljningsansvar  
 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa att ansvar 7900 IFO-chef (Charlotta Magnusson) 

läggs till som ersättare för ansvar 7000 socialnämnden, från 

och med 2017-03-01. 

 

Socialnämnden beslutade 2016-12-06 § 251 att fastställa 2017 års 

delegationslista för beslutsattestanter, beställningsrätt och 

uppföljningsansvar. 

Socialchefen har delegation för ansvar 7000 socialnämnden och ansvar 

7100 LOV-ersättningar. Christel Sundberg arbetar sin sista dag 2017-

02-28 och Irene Bengtsson tillträder 2017-04-01. Under mars 2017 

uppkommer därför behov av använda ersättare för de två ansvar som 

ligger på socialchefen. Ansvar 7000 har idag ansvar 7540 (Rose-Marie 

Karlsson) som ersättare. Ansvar 7100 har ansvar 7540 (Rose-Marie 

Karlsson) eller MAS Therese Finn som ersättare. Mot bakgrund av att 

Rose-Marie Karlsson inte är i tjänst för tillfället, bedöms det behövas 

ett beslut om ytterligare ersättare för ansvar 7000. Christel Sundberg 

föreslår att ansvar 7900 (Charlotta Magnusson) läggs till som ersättare 

för ansvar 7000. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda tjänstemän enligt ovan 

NN, IT-enheten
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 40   SN.2016.106     
 

Rätten till heltid  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga delrapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delrapport till socialnämnden om projektet Rätten till heltid. Projektet 

inkluderar även delade turer. 

Susanne Olsson, Martina Roth och NN lämnar information om 

projektet, från starten i september 2016 fram tills nu. 

Uppdraget är att ta fram ett förslag som innebär rätt till heltid, att 

delade turer försvinner och att utreda möjligheten till gemensam 

bemanningspool. Slutförslag ska lämnas till sammanträdet med 

socialnämndens arbetsutskott 2017-07-04. Om arbetsutskottet skickar 

förslaget vidare till socialnämnden kan beslut fattas i augusti 2017. 

Bland åtgärderna som vidtagits finns kartläggning av nuvarande 

sysselsättningsgrader, kartläggning av delade turer och 

enkätundersökning till de anställda i socialförvaltningen. Vidare har det 

hållits så kallade lärande samtal där deltagare från olika verksamheter 

diskuterat frågeställningar kring heltid och delade turer. 

Arbetet fortsätter under våren 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Delrapport till socialnämnden 2017-02-28 

Reviderat uppdrag för projektet Rätten till heltid  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Susanne Olsson (för kännedom) 

Martina Roth (för kännedom) 

NN (för kännedom)
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 41   KLK.2014.130  00  
 

Seniorboende i Skånes Fagerhult -  fortsättning efter 
besvarad motion  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna socialchefens yttrande som socialnämndens 

yttrande i ärendet. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2017-01-11 behandlat ett förslag från 

fastighetsingenjör Stefan Andersson angående Solgårdens framtida 

användning. Förslaget behandlar förutsättningarna för att använda 

Solgården till korttidsboende. Kommunstyrelsen har 2017-01-11 

beslutat att remittera Stefan Anderssons förslag till socialnämnden för 

yttrande. 

Socialchef Christel Sundberg har tagit fram ett förslag till yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Stefan Andersson - Ombyggnad av Solgården, 

kostnader 

White projektledning - Solgården 

Protokoll 2017-01-11 - KS § 12 

Förslag till yttrande avseende ombyggnad av Solgården till 

korttidsplatser  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-02-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 42   SN.2016.377 S     
 

Rapportering enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna tjänsteskrivelsen med kompletteringar och 

översända densamma till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef Agneta Christensson lämnade 2016-12-08 en Lex Sarah-

rapport avseende dokumentation i ett enskilt ärende inom LSS-

verksamheten. 

Socialnämnden beslutade 2017-01-10 § 4 att godkänna vidtagna och 

föreslagna åtgärder, samt att göra en anmälan till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). IVO har 2017-01-24 begärt kompletteringar från 

socialnämnden. 

Therese Finn, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har övertagit 

handläggningen av ärendet, på grund av att ordinarie utredare är 

sjukskriven. Socialchef Christel Sundberg och MAS Therese Finn har 

2017-02-20 överlämnat tjänsteskrivelse med kompletteringar inom de 

områden där IVO önskat svar.  

 

Beslutsunderlag 

Utredning avseende Lex Sarah-rapport (version för hemsidan) 

Begäran om kompletteringar till utredning 

Tjänsteskrivelse med komplettering till IVO  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Therese Finn (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 43   SN.2017.18     
 

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

 

Socialnämnden beslutar 

att bemyndiga NN, socialsekreterare; NN, socialsekreterare; 

NN, familjebehandlare; NN, samordnare öppenvården; NN, 

flyktingsamordnare; NN, nämndsekreterare; NN, 

socialsekreterare; NN, integrationshandläggare; NN, 

administratör; NN, socialsekreterare; NN, handläggare; NN, 

HVB Hjelmsjövik; och NN, HVB Hjelmsjövik, 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). Nytt bemyndigande görs kontinuerligt. 

Den nu aktuella ändringen innebär att NN, vikarierande handläggare, 

läggs till, samt att NN tas bort. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomikontoret 

NN
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 44   SN.2017.48     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden 2017  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådens 

sammanträde 2017-02-02. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-02-02  

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 45   SN.2017.33     
 

Socialnämndens bokslut för 2016  

 

Socialnämnden beslutar 

att med godkännande överlämna 2016 års 

verksamhetsberättelse till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Årets resultat slutar på ett underskott på 1 915,2 tkr. Redan tidigt under 

året kunde socialförvaltningen konstatera att det fanns stora interna 

avvikelser mellan olika verksamheter. Efter en noggrann analys vid 

delåret gjordes bedömningen att budgeten skulle hållas. Under våren 

och sommaren har fyra enhetschefer (en inom hemvården, en inom 

hemsjukvården och två inom LSS-verksamheten) slutat samtidigt som 

kommunen bytt ekonomifunktion. En särskild översyn av hemvården 

och hemsjukvården inleddes under sommaren. Redan i delårsrapporten 

förväntades båda verksamheterna gå med underskott vid året slut. 

Socialförvaltningen har under hösten arbetat med såväl kortsiktiga 

åtgärder som åtgärder inför 2017 och mer långsiktiga åtgärder. I början 

av 2017 stod det klart att det skulle bli ett sammanlagt negativt resultat 

för 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om bokslut 2016 

Verksamhetsberättelse 2016 socialnämnden 

Verksamhetsberättelse 2016 socialnämnden (till kommunfullmäktige) 

Måluppfyllelse 2016 

Nyckeltal 2016 

Verksamhetsberättelse 2016, verksamhetsplan 2017, Källan  

 
____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-02-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 46   SN.2017.56     
 

Information om internbudget för ensamkommande barn  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att  konstatera att uppdraget därmed är slutfört. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-02 § 183 att ge socialnämnden i 

uppdrag att redovisa en budget för verksamheten gällande 

ensamkommande barn, anpassad till det regelverk som träder ikraft 

2017-07-01. 

Internbudget har tagits fram av socialförvaltningen och har redovisats 

för kommunstyrelsen. Uppdraget är därmed utfört. 

Socialchef Christel Sundberg presenterar den framtagna 

internbudgeten. I internbudgeten redovisas alla intäkter från staten. 

Dessa intäkter finns tillgängliga för barn- och ungdomsenheten inom 

individ- och familjeomsorgen, att använda för att köpa platser på HVB 

och i familjehem, men också för andra omkostnader såsom 

socialförvaltningens handläggare. En del av placeringarna görs på 

kommunens eget HVB. Därför består internbudgeten också av en 

budget för kommunens HVB.  

 

Beslutsunderlag 

Internbudgeten visas på sammanträdet. 

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 47   SN.2017.40     
 

Utdelning 2017 från Örkelljunga kommuns sociala 
stiftelse för barn och ungdom  

 

Socialnämnden beslutar 

att inte göra någon utdelning från "Örkelljunga kommuns 

sociala stiftelse för barn och ungdom" under 2017. 

 

Sammanfattning 
Stiftelsens kapital är placerade i tre fonder hos Swedbank. Enligt 

stadgarna § 2 ska tio procent av den årliga avkastningen läggas till 

kapitalet. Återstående 90 procent är tillgängligt för utdelning påföljande 

år. Avkastning som inte delas ut ska reserveras för utdelning 

kommande år.  

Årsbeskedet per 2016-12-31 visar att fondernas samlade 

värdeförändring för 2016 är +3 581,61 kronor. Bedömningen är att 

värdeökningen inte är tillräckligt stor för att motivera en 

ansökningsprocess och det arbete som detta kräver. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om fondens utdelning 2017 (rättad bilaga)  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomikontoret 

Kommunstyrelsen



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-02-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 48   SN.2017.60     
 

Finansiellt samordningsförbund, FINSAM  

 

Socialnämnden beslutar 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för ett 

finansiellt samordningsförbund tillsammans med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt 

Ängelholms och Båstads kommuner, samt 

att ställa sig positiv till att en projektledare anställs och att 

finansiering får ske via det eventuella samordningsförbundet 

alternativt solidariskt mellan kommunerna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2014 som en del i målarbetet att vara en del 

av ett finansiellt samordningsförbund (FINSAM) senast 2018. 

Ett FINSAM är en egen juridisk person som består av 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommun/er. 

Varje myndighet avsätter medel för att finansiera förbundet. 

Försäkringskassan står för 50 procent av insatsen (sin egen och 

Arbetsförmedlingens). Region Skåne står för 25 procent. Medverkande 

kommuner står tillsammans för 25 procent. 

Ängelholms, Båstads och Örkelljungas kommuner har haft ett 

uppstartsmöte tillsammans med övriga myndigheter. För att komma 

vidare i processen förutsätts en förstudie för att identifiera vilka 

målgrupper/behov som finns. För att göra förstudien krävs en 

projektanställning under cirka sex månader. Ängelholms kommun har 

förklarat sig villig att till en början ta arbetsgivar- och 

finansieringsansvar. Beslutar myndigheterna därefter att ingå ett 

förbund ersätts Ängelholms kommun via förbundet, om inte blir 

kommunerna solidariskt betalningsskyldiga. 

 

Beslutsunderlag 

Finansiellt samordningsförbund, FINSAM  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ängelholms kommun, NN 

Båstads kommun, NN 
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Arbetsförmedlingen, NN 

Försäkringskassan, NN 

Region Skåne, NN 

Kommunstyrelsen 

Kommunens ledningsgrupp 

Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Förslag till ny organisation  

 

Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förslaget till organisationsutveckling enligt 

steg tre, samt 

att ge personalchefen delegation på att fullfölja förhandlings-

skyldigheten enligt MBL under mars 2017, samt 

att ärendet tas upp till fortsatt behandling, efter genomförd 

MBL-förhandling, vid socialnämndens sammanträde 2017-

05-02, samt 

att till sammanträdet 2017-05-02 upprätta en konsekevens- och 

kostnadsanalys kring förslaget. 

 

Sammanfattning 
I augusti 2016 inleddes en process för att förändra och utveckla 

socialförvaltningens ledningsorganisation. 

Ett första steg genomfördes från och med 2016-09-01, då individ- och 

familjeomsorgen gick från enhet till verksamhet. Hösten 2016 

rekryterades också en verksamhetschef för kommunala hälso- och 

sjukvården. 

Ett andra steg genomfördes från årsskiftet, då enheter av samma slag 

slogs samman till gemensamma verksamheter. Verksamheter skapades 

för särskilda boenden, hemvården och LSS-verksamheten. 

Även ett tredje steg har funnits med i den modell som presenterades i 

augusti 2016. Steg tre innebär att all myndighetsutövning samordnas 

inom individ- och familjeomsorgen. Syftet med förändringen är att 

bättre kunna säkerställa medborgarens behov och även att säkerställa 

att kvaliteten i handläggningen ökar. Vidare innebär steg tre att 

öppenvårdsinsatserna inom socialpsykiatrin samordnas med 

öppenvårdsinsatserna inom individ- och familjeomsorgen, inom ramen 

för individ- och familjeomsorgen. Samordningen bedöms ge 

möjligheter att vidareutveckla verksamheterna och erbjuda ett bredare 

utbud av insatser för hemmaplanslösningar. Alla ovan nämnda 

organisationsförändring i tredje steget bedöms ge samordningsvinster 

för socialförvaltningen. 

Socialchef Christel Sundberg föreslår i tjänsteskrivelse 2017-02-21 att 

socialnämnden ställer sig bakom förslaget till organisationsutveckling 
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enligt steg tre. Vidare föreslås att personalchefen ges delegation på att 

fullfölja förhandlingsskyldigheten enligt MBL under mars 2017. 

Organisationsförändringen föreslås vara genomförd senast 2017-05-01. 

Skrivelse från personal inom biståndsenheten 
Till protokollet antecknas att biståndshandläggarna NN, NN, NN och 

NN lämnat in en skrivelse med synpunkter på det i kallelsen utsända 

ärendet. Skrivelsen läsas upp på sammanträdet. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden diskuterar förslaget till organisationsförändring. I 

diskussionen resoneras särskilt kring tiden för genomförandet och kring 

behovet av ytterligare beslutsunderlag.  

Socialnämnden ställer sig bakom organisationsförändringen enligt steg 

tre. Det delegeras till personalchefen att fullfölja 

förhandlingsskyldigheten enligt MBL under mars 2017. Därtill 

bestämmer socialnämnden att ärendet ska tas upp till fortsatt 

behandling, efter genomförd MBL, vid socialnämndens sammanträde 

2017-05-02. Till detta sammanträde ska det ha tagits fram en 

konsekvens- och kostnadsanalys. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny organisation 

Riskbedömning och handlingsplan (reviderad version)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Personalen inom biståndsenheten och socialpsykiatrin 

Socialförvaltningens ledningsgrupp (för kännedom) 

Personalenheten 

FÖSAM och Ledarna som förhandlingsunderlag
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Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchef Christel Sundberg informerar socialnämnden om att det inte 

har gått att slutföra ett avtal mellan kommunen och Hälsa med 

hästkraft. Ambitionen har varit att upprätta ett avtal mellan 

socialförvaltningen och den ekonomisk föreningen. Det har emellertid 

uppkommit problem till följd av momsregler. Avtalet har inte kunnat 

slutföras. I nuläget finns ingen lösning. Christel Sundberg berättar att 

hon överlämnat frågan till LSS-verksamheten och controllern. 

Tack från familjen ------ för blommor från socialnämnden vid 

begravning. 

Christel Sundberg tackar socialnämnden för samarbetet de gångna åren. 

 
____________ 
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Övriga frågor  

Jane Holmström Björkman (S) ställer fråga om slutsatserna i  

granskningen av familjehemsverksamheten som utförts av Inspektionen 

för vård och omsorg. Christel Sundberg lämnar redogörelse kring 

slutsaterna av granskningen. 

Lennart Anderberg (SD) frågar om hur den tillträdande socialchefen 

anställts. Svar lämnas om att kommunchefen har anställt Irene 

Bengtsson som tillförordnad socialchef under ett halvår med start 2017-

04-01. 


