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Tid och plats 2017-04-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.00 

Beslutande  

 Annika Jönsson (M) - ordförande   
Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande  
Betty Bencsik Gyürei (S) - tjänstgörande ersättare för Patric Carlsson (S) 
Niclas Bengtsson (SD) - ledamot 
Jane Holmström Björkman (S) - ledamot 
Therese Rosenlöf (C) - ledamot 
Ulf Nilsson (SD) - ledamot 
Heidie Bäck Johansson (S) - ledamot 
Pär Nilsson (L) - ledamot 
Birgit Svensson (MP) - ledamot 
Britt-Marie Renström (M) - ledamot 
 

Övriga deltagande Ersättare som inte tjänstgör:  
Christina Nilsson (M) 
Lennart Anderberg (SD) 
Elsie Eliasson (C) 
Kjell Söderlund (SPI) 
Susanne Nilsson (MO) 
 
Övriga: 
Irene Bengtsson, socialchef 
Anders Svensson, nämndsekreterare 
Stefan Christensson, ekonomichef § 53 
Charlotta Magnusson, verksamhetschef IFO § 55 
Jan-Olof Andersson, enhetschef IFO barn och unga § 55 
Therese Finn, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 57-58 
Zenita Böcker, verksamhetschef hälso- och sjukvården §§ 57-58 
 

Justering 
 

Justerare Niclas Bengtsson 
 

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset 2017-04-05 klockan 14.30 

Justerade paragrafer §§ 52 - 74  
 
 
 
 
 

Underskrifter  

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

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

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

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-04-04  

Datum för uppsättande 
av anslag 

 
2017-04-06 

Datum för nedtagande av 
anslag 

 
2017-04-28 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Socialförvaltningen 

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

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 52   SN.2017.8     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen med tillägg enligt nedan. 

 
Tillägg görs av ärende om handlingsplan med mätbara tidssatta mål för 

minskade placeringskostnader. 

 

Övriga frågor anmäls till § 74. 

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 53   SN.2017.33     
 

Socialnämndens bokslut för 2016  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta det förändrade resultatet för 2016 enligt nedanstående 

redovisning. 

 

Sammanfattning 
2016 års bokslut behandlades av socialnämnden 2017-02-28. Enligt det 

bokslut som nämnden då behandlade hade socialnämnden ett 

underskott om 1 915 200 kronor för 2016. 

Ekonomichef Stefan Christensson redovisar de förändringar som berör 

2016 års resultat. 

Kostnad om 1 886 000 kronor tillkommer för fyra fakturor inom 

individ- och familjeomsorgen som avser 2016 men som bokförts på 

2017.  

Därtill har Klippans kommun har inkommit med en faktura avseende 

HVB Hjelmsjövik för tiden innan boendet helt övertogs av Örkelljunga 

kommun. Fakturan från Klippans kommun har utretts av 

ekonomikontoret med hjälp av Serkon. Det tillkommer kostnader 

avseende HVB Hjelmsjövik och utsluss för tiden innan boendet 

övertogs helt av Örkelljunga kommun. Vidare finns kostnader för 

dubbelbokad fordran/intäkt och semesterlöneskuld. Återsökningar 

kommer att göras hos Migrationsverket avseende vissa kostnader, men 

delar av återsökningarna bedöms vara osäkra. 

Sammantaget har socialnämndens resultat för 2016 reviderats till att 

uppgå till ett underskott om 8 513 000 kronor. Av detta underskott 

kommer 400 000 kronor att bli föremål för fortsatt diskussion med 

Klippans kommun. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomikontoret 

Kommunstyrelsen
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 54   SN.2017.94     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga den ekonomiska uppföljningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning till och med februari 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning t.o.m februari 2017  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 55   SN.2017.116     
 

Handlingsplan med mätbara tidssatta mål för minskade 
kostnader för placeringar av barn  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna handlingsplanen, samt 

att översända handlingsplanen till kommunstyrelsen. 

 

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

uppdrag att redovisa en handlingsplan med mätbara tidssatta mål för 

hur kostnaderna ska minska gällande placeringar av barn. 

Verksamhetschef Charlotta Magnusson och enhetschef Jan-Olof 

Andersson har tagit fram handlingsplan. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan med mätbara tidssatta mål för minskade kostnader för 

placeringar av barn  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Charlotta Magnusson (för kännedom) 

Jan-Olof Andersson (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 56   SN.2017.102     
 

Val av ledamot i Brottsförebyggande rådet (BRÅ)  

 

Socialnämnden beslutar 

att välja Therese Rosenlöf (C) till ledamot i Brottsförebyggande 

råde. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden utser en ledamot och en personlig ersättare till 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

2015-01-12 beslutade socialnämnden att välja Siv Stoltenberg (C) till 

ledamot och Sandra Jansson (S) till ersättare. 

Siv Stoltenberg (C) har i skrivelse 2017-02-15 avsagt sig uppdraget. 

Fyllnadsval behöver därmed göras till ledamotsplatsen. 

Förslag (yrkanden) 
Christer Unosson yrkar att Therese Rosenlöf (C) väljs till ledamot i 

Brottsförebyggande rådet. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det endast finns ett förslag. Socialnämnden 

beslutar att välja Therese Rosenlöf. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Brottsförebyggande rådet 

Kommunledningskontoret
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 57   SN.2017.74     
 

Patientsäkerhetsberättelse 2016  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om patientsäkerhetsberättelse 2016 till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Vårdgivare ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska 

framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår. 

Therese Finn (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och Zenita Böcker 

(verksamhetschef kommunala hälso- och sjukvården) har tagit fram 

patientsäkerhetsberättelse för 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2016  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Therese Finn (för kännedom) 

Zenita Böcker (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 58   SN.2017.28 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna och föreslagna åtgärder, samt 

att göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2017-01-24 inkommer verksamhetschef Tommy Sundblad med en Lex 

Sarah-rapport avseende en händelse på Södergården, där en brukare 

legat på toalettgolvet under natten och upptäckts på förmiddagen. 

Utredning har genomförts av medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Therese Finn. Av utredningen framgår att det vidtagits fyra 

riskförebyggande åtgärder, avseende förtydligande av hur 

morgonmedicin ska lämnas, enskilda samtal med personal på 

avdelningen, genomgång av rutiner och genomförandeplaner, samt 

ökad dialog mellan natt- och dagpersonal. Det planeras också fortsatta 

åtgärder inom det preventiva arbetet, larmhanteringen och 

demensvården. Utredaren föreslår att vidtagna och föreslagna åtgärder 

godkänns, samt att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad) 

Tjänsteskrivelse/utredning  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Therese Finn (för kännedom) 

Tommy Sundblad (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 59   SN.2017.98 S     
 

Särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

att inte väcka talan enligt 6 kap 8a § föräldrabalken hos 

Tingsrätten om överflytt av vårdnaden för NN, 1999xxxx-

xxxx, då NN fyller 18 år inom sex månader. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN, 1999xxxx-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. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter kan det finnas skäl för 

socialnämnden att, efter samråd med överförmyndaren, avstå från att 

ansöka om en särskilt förordnad vårdnadshavare om skälet kan vara att 

barnet inom en viss tid fyller 18 år. Enligt SKL:s riktlinjer dras gränsen 

vid 17 år och sex månader. Den gode mannen kan i dessa fall kvarstå 

fram tills att barnet blir myndigt. 

Handläggare NN föreslår att socialnämnden inte väcker talan hos 

Tingsrätten om överflytt av vårdnaden, då NN fyller 18 år inom sex 

månader. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 60   SN.2017.99 S     
 

Särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

att inte väcka talan enligt 6 kap 8a § föräldrabalken hos 

Tingsrätten om överflytt av vårdnaden för NN, 1999xxxx-

xxxx, då NN fyller 18 år inom sex månader. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN, 1999xxxx-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. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter kan det finnas skäl för 

socialnämnden att, efter samråd med överförmyndaren, avstå från att 

ansöka om en särskilt förordnad vårdnadshavare om skälet kan vara att 

barnet inom en viss tid fyller 18 år. Enligt SKL:s riktlinjer dras gränsen 

vid 17 år och sex månader. Den gode mannen kan i dessa fall kvarstå 

fram tills att barnet blir myndigt. 

Handläggare NN föreslår att socialnämnden inte väcker talan hos 

Tingsrätten om överflytt av vårdnaden, då NN fyller 18 år inom sex 

månader. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 61   SN.2017.100 S     
 

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 nuvarande god man NN, 19xxxxxx-xxxx, då 

vårdnadshavarna är varaktigt förhindrade 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 är ett ensamkommande barn från X. NN bor på --- asylboende 

tillsammans med ---------. Socialnämnden har medgivit privatplacering. 

Handläggare NN bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt 

förhindrade att utöva vårdnaden. Därför föreslås att talan väcks hos 

Tingsrätten om överflytt av vårdnaden från föräldrarna till nuvarande 

god man NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 62   SN.2017.101 S     
 

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 vårdnadshavarna är 

varaktigt förhindrade 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 är ett ensamkommande barn från X. NN är placerad på ---. 

Handläggare NN bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt 

förhindrade att utöva vårdnaden. Därför föreslås att talan väcks hos 

Tingsrätten om överflytt av vårdnaden från föräldrarna till NN. 

Föräldrarna har inget att invända mot att det utses en särskilt förordnad 

vårdnadshavare för NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 63   SN.2017.86     
 

Revidering av delegationsförteckningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att ändra delegationsförteckningen enligt nedan. 

 

Sammanfattning 
Det finns tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Anders Svensson om 

att ändra delegeringsförteckningen på följande områden. 

 Punkterna 7.14 och 7.15 om bostadsanpassningsbidrag föreslås 

få följande lydelser. 

 

7.14 

Ärende och delegat: Beslut om bostadsanpassningsbidrag 

- Under ett basbelopp: Handläggare bostadsanpassningsbidrag 

- Upp till två basbelopp: Förvaltningschef 

- Över två basbelopp: Utskott 

Lagrum: §§ 4-16 Bostadsanpassningslagen 

Redovisning: Pärm 

Anmärkning: Inom given budgetram, i annat fall ska ärendet 

behandlas av socialnämnden 

 

7.15 

Ärende: Beslut om återbetalning av erhållet 

bostadsanpassningsbidrag 

Delegat: Förvaltningschef 

Redovisning: Pärm 

 Punkterna 8.6 och 8.8 avseende föräldrabalken föreslås strykas, 

då socialtjänstlagen inte tillåter delegation i dessa ärenden. 

 Delegationen avseende punkterna 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 

11.9, 11.13, 11.15 och 11.21 om serveringstillstånd föreslås 

övergå från enhetschef till verksamhetschef inom individ- och 

familjeomsorgen. Anledningen är att individ- och 

familjeomsorgens organisation förändrats. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om revidering av delegationsförteckningen  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
Expedieras till: 

Berörd personal inom socialförvaltningen 

Intranätet
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 64   SN.2017.97     
 

Patientnämndens årsberättelse 2016  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Patientnämnden i Region Skåne har översänt sin årsberättelse för 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Patientnämndens årsberättelse 2016  
 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 65   SN.2017.91     
 

Uppföljning av serveringstillstånd 2016 och förslag till 
tillsynsplan 2017  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av tillstånds- och 

tillsynsverksamheten enligt alkohollagen för 2016, samt 

att fastställa tillsynsplanen för den planerade tillstånds- och 

tillsynsverksamheten enligt alkohollagen för 2017. 

 

Sammanfattning 
Enligt 9 kap 2 § 3 st alkohollagen ska kommunerna upprätta en 

tillsynsplan som ska skickas till Länsstyrelsen. 

Alkoholhandläggare NN från Ängelholms kommun har lämnat 

uppföljning av 2016 års tillstånds- och tillsynsverksamhet, samt lämnat 

förslag på tillsynsplan för 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av serveringstillstånd 2016 och förslag till tillsynsplan 

2017  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Skåne 

NN, handläggare Ängelholms kommun 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 66   SN.2017.13     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser under perioden 2017-02-21--2017-03-28. 

2017-02-21 - Informationsskrivelse från Inspektionen för vård och 

omsorg om förändrat sätt att kommunicera med hälso- och 

sjukvårdspersonal - dnr SN.2017.62 

2017-02-22 - Skrivelse om intresse av nationell adoption - dnr 

SN.2017.63 S 

2017-02-27 - Skrivelse om intresse av nationell och internationell 

adoption - dnr SN.2017.68 S 

2017-03-01 - Skrivelse från Malmö Djurskyddsförening om 

ekonomiskt stöd för personer som behöver ta sällskapsdjur till veterinär 

- dnr SN.2017.71 

2017-03-08 - Skrivelse från Länsstyrelsen med beslut om ny fördelning 

av anvisningar till kommuner i Skåne län - dnr SN.2017.80 

2017-03-09 - Informationsskrivelse från Region Skåne om 

återlämnande av textilier till Skånetvätt - dnr 2017.81 

2017-03-14 - Remiss från Lotteriinspektionen avseende ansökan om 

tillstånd till spel på värdeautomater - dnr SN.2017.85 

2017-03-21 - Skivelse om intresse av nationell adoption - dnr 

SN.2017.92 S 

2017-03-22 - Skrivelse från Ledarna angående personalärenden - dnr 

SN.2017.96 S 

2017-03-27 - Skrivelse från Björn Bergman Advokatbyrå angående 

ersättningskrav - dnr 2017.104 
 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 67   SN.2017.38     
 

Statistik försörjningsstöd och arbetslöshet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Statistik till och med mars 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Statistik t.o.m februari 2017 

Statistik t.o.m mars 2017 

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 68   SN.2017.47     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik för februari 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m februari 2017  

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 69   SN.2017.12     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2017-03-01 § 57 beslutat att godkänna 

socialnämndens redovisning av intern kontroll 2016. 

Kommunstyrelsen har 2017-03-01 § 58 beslutat att godkänna 

socialnämndens plan för intern kontroll 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen om intern kontroll 2016 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen om intern kontroll 2017  

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-04-04  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 70   SN.2017.11     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Länsstyrelsen i Skåne: 

Ärendet: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

Överklagat beslut: Beslut 2017-01-20 att avslå ansökan 

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet 

Inspektionen för vård och omsorg: 

Ärendet: Socialnämndens anmälan enligt Lex Sarah avseende 

kränkande dokumentation 

Beslut: IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare 

åtgärder 

Skäl för beslutet: IVO bedömer att nämnden efter att begärd 

komplettering lämnats in har fullgjort sin utrednings- och 

anmälningsskyldighet. 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-02-14 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om interremistiskt 

förordnande 

Beslut 2017-03-06: Förvaltningsrätten beviljar interremistiskt bistånd 

för fortsatt placering i familjehem 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-01-17 

Saken: Beslut enligt socialtjänstlagen, fråga om avvisning 

Beslut 2017-03-08: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-10-10 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-03-24: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagat ärende: Förvaltningsrättens dom 2016-12-21 

Saken: Ledsagarservice, fråga om prövningstillstånd 

Beslut 2017-03-21: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 

Förvaltningsrättens avslag av överklagandet står därmed fast. 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Justitieombudsmannen: 

Ärendet: Anmälan till JO 

Beslut 2017-02-24: JO vidtar ingen åtgärd, eftersom ärendet är under 

handläggning hos IVO. 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 
 

____________ 
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Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Redovisning av delegationsbeslut sedan 2017-02-28. 

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 
 

____________ 
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Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut 

 Ordförandebeslut 2017-02-28 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om förlängd placering under perioden 2017-03-06--

2017-04-28 på stödhem, enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 

Beslutet fattat som ett brådskande ordförandebeslut. 

 Ordförandebeslut 2017-03-03 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen till Woodlands Country Club Golf AB för 

servering till allmänheten av öl, vin och andra jästa 

alkoholdrycker den 4, 11, 17 och 31 mars 2017 på Forum i 

Örkelljunga. Den del av ansökan som avser starksprit har 

avslagits. Beslutet fattat som ett brådskande ordförandebeslut. 

 Ordförandebeslut 2017-03-03 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om placering på ungdomshem enligt 11 § LVU. 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 

 

____________ 
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Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchef Irene Bengtsson är tillförordnad socialchef från och med 

2017-04-01. Irene Bengtsson berättar om sina inledande dagar och att 

hon kommer göra besök i verksamheter 2017-04-05. 

 

____________ 
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Övriga frågor  

Niclas Bengtsson (SD) frågar om kommunens avtalsförhållande med 

HVB Villa Stenbocken och om det gjorts någon omförhandling. Annika 

Jönsson (M) berättar att det arbetas med frågan. Socialchef Irene 

Bengtsson kommer att återkomma med svar vid nästa 

nämndssammanträde. 

Birgit Svensson (MP) berättar om Maria Nordväst i Helsingborg, som 

driver öppen mottagning för missbrukande ungdomar. Birgit Svensson 

frågar om Örkelljunga kommun varit med eller haft samverkan med 

Maria Nordväst. Christer Unosson (KD) berättar om hur frågan 

behandlades under tiden han var chef för individ- och familjeomsorgen. 

Örkelljunga kommun valde då att inte gå in i samverkan, enligt ett 

politiskt ställningstagande. Socialchef Irene Bengtsson åtar sig att 

undersöka vilka möjligheter som finns att samverka. 

Jane Holmström Björkman (S) ställer fråga om när 

kvalitetsgranskningen av LSS-verksamheten väntas bli klar. Ärendet är 

inte klart ännu, och det är i dagsläget inte känt när det kan lämnas till 

socialnämnden. 

Christer Unosson (KD) framför önskemål om att det vid något 

nämndssammanträde ska lämnas en redovisning av 

arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Önskemålet antecknas. 

 


