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Sammanträdesprotokoll 2017-05-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 75   SN.2017.8     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar och 

tillägg. 

 
 

Beskrivning 
Avtalet mellan Örkelljunga kommun och Hälsa med hästkraft utgår vid 

detta sammanträdet. Anledningen är att avtalet behöver omarbetas på 

några punkter. 

 

Övriga frågor anmäls till § 95. 

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-05-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 76   SN.2017.139     
 

Presentation av projekt om jämlik demensvård  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Demenssjuksköterska NN presenterar samverkansprojektet om jämlik 

demensvård. I projektet samverkar Region Skåne med fem skånska 

kommuner (Burlöv, Båstad, Lomma, Lund och Örkelljunga). 

Projektets övergripande syfta är att förbättra livskvaliten för personer 

med demens. Inom projektet ska det tas fram en hälsoekonomisk studie. 

Vidare ska det göras en kartläggning av vårdkedjan utifrån hur det 

fungerar idag. Dessutom ska ett utbildningsprogram tas fram i 

samverkan med KEFU. 

NN redovisar vilka möten som finns planerade under 2017, och framför 

att det även finns möjlighet för politiska representanter att vara med. 

Enligt prognos kommer antalet personer med demenssjukdom att öka. I 

Örkelljunga fanns det 2015 strax över 200 personer med 

demenssjukdom. Prognosen är att detta antal kommer att stiga till strax 

under 300 personer 2035. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Demenssjuksköterska (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 77   SN.2017.94     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna, samt 

att framföra till kommunstyrelsen att socialnämnden bedömer 

att korrektheten i den nu framlagda pronosen inte är 

säkerställd, men att genomgång av ekonomin pågår och att 

socialnämnden 2017-06-07 kommer att ta ställning till 

behovet av åtgärder och handlingsplan. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning till och med mars 2017. Den ekonomiska 

uppföljningen innehåller ett prognostiserat underskott för helåret 2017.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-04-19 beslutat att föreslå 

kommunstyrelsen att uppdra åt bland annat socialnämnden att 

presentera åtgärdsplan för det uppkomna underskottet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har också gett ekonomichefen i 

uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-03 inhämta 

kompletterande upplysningar avseende bland annat socialnämndens 

månadsuppföljning för mars 2017. 

Socialnämndens behandling 
Socialchef Irene Bengtsson informerar socialnämnden om att det pågår 

en genomgång av den ekonomiska situationen i hela 

socialförvaltningen. Ett färdigt beslutsunderlag ska finnas till 

socialnämndens sammanträde 2017-06-07. 

Controller NN berättar att den negativa helårsprognosen grundas på 

införandet av det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn 

som träder ikraft vid halvårsskiftet. I övrigt finns inga förväntade 

underskott i verksamheten. 

Socialnämnden bedömer att korrektheten den nu framlagda prognosen 

inte är säkerställd. Prognosen kan därmed inte ligga till grund för några 

beslut om åtgärder och handlingsplan. Till kommande sammanträde 

2017-06-07 ska genomgången av verksamheternas ekonomiska 

situation vara klar. Då ska socialnämnden ta ställning till behovet av 

åtgärder och handlingsplan avseende socialnämndens ekonomiska 

situationen.  
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning t.o.m mars 2017  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 78   SN.2017.12     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2017-03-27 beslutat att godkänna inköps- och 

upphandlingspolicy för Örkelljunga kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att välja Therese Rosenlöf 

(C) till ny ledamot i socialnämnden efter avgångna Siv Stoltenberg (C). 

Kommunfullmäktige har 2017-03-27 beslutat att anta föreslagna 

korrigeringar i tidplanen för årsredovisningen 2016, bland annat 

innebärande att årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige 

2017-05-22. 

Kommunstyrelsen har 2017-04-05 beslutat att prova Serkons förslag till 

målstyrning i budgetprocessen för 2018. 

Kommunstyrelsen har 2017-04-05 beslutat att förorda att det nya 

äldreboendet i Örkelljunga uppförs på Lycksta äng. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om inköps- och 

upphandlingspolicy 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om ny ledamot i 

socialnämnden 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om ändrad tidplan för 

årsredovisningen 2016 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen om målstyrning 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen om placering av nytt 

äldreboende  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 79   SN.2017.141     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Örkelljunga kommun deltar i ett projekt med omvärldsrapportering, 

tillsammans med några andra kommuner i Familjen Helsingborg. 

Omvärldsrapporten för mars 2017 överlämnas till socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport mars 2017  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 80   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 2017-03-30. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-03-30  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 81   SN.2017.13     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2017-03-29 - 2017-04-25 

2017-04-03 - Skrivelse från Riksbyggen till enskild om felaktigt 

skickad rättelseanmodan (kopia till socialförvaltningen) - dnr 

SN.2017.118 S 

2017-04-03 - Skrivelse om intresse av nationell adoption - dnr 

SN.2017.121 S 

2017-04-04 - Skrivelse om enskild brukares vistelse på Södergården - 

dnr SN.2017.123 S 

2017-04-07 - Remiss från Socialdepartementet av promemorian Om 

förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre - dnr 

SN.2017.124 

2017-04-11 - Skrivelse angående intresse av att arbeta inom vård- och 

omsorgsboenden - dnr SN.2017.125 

2017-04-12 - Skrivelser till enhetschef Agneta Christensson och 

socialchef Irene Bengtsson angående enskild brukare på Södergården 

(detta ärende har lett till en rapport enligt Lex Sarah) - dnr SN.2017.127 

S 

2017-04-19 - Skrivelse med synpunkt och förslag angående 

verksamheten på Södergården - dnr SN.2017.130 

2017-04-24 - Skrivelse om intresse av nationell adoption - dnr 

SN.2017.136 S 

2017-04-24 - Skrivelse om enskilt familjehem - dnr SN.2017.137 S 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 82   KLK.2017.51  739  
 

Meddelande SKL - Kvalitet i särskilt boende för äldre 
nattetid  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram 

rekommendationer till Sveriges kommuner med syfte att stärka 

utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. 

SKL:s rekommendationer består i huvuddrag av följande fyra punkter: 

1. Koll på läget 

2. Planera utifrån individens behov 

3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

4. Ledarskap 

Rekommendationerna från SKL har sänts till Sveriges 

kommunstyrelser. Rekommendationerna överlämnas till socialnämnden 

som information. 

 

Beslutsunderlag 

Meddelande SKL - Kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid  

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 83   SN.2017.131 S     
 

Särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

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

överflytt av vårdnaden för NN, 19xxxxxx-xxxx, då NN fyller 

18 år inom sex månader. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN 

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 för NN, då h-n fyller 18 år inom 

sex månader. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-18 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Personakten
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 84   SN.2017.132 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 

förälder till NN, 19xxxxxx-xxxx, då vårdnadshavarna är 

varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden för sitt barn under 

överskådlig framtid. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN 

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 från X och anvisades till Klippans 

kommun. NN bor i en lägenhet i Skånes Fagerhult tillsammans med ---. 

NN:s moder finns i X, medan fadern är avliden. 

Handläggare bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad 

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

överflytt av vårdnaden från föräldern till NN. Nuvarande god man har 

tackat nej till uppdraget. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-18 

 

____________ 
 
Expedieras till:  

Handläggare 

Personakten
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 85   SN.2017.133 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 

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 som anvisades till Örkelljunga 

kommun 2015. NN bor tillsammans med sin ----. Föräldrarna bor i X. 

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. NN har 

framfört önskemål om att NN utses till särskilt fördordnad 

vårdnadshavare. Föräldrarna har inget att invända mot att det utses en 

särskilt förordnad vårdnadshavare för NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-04-18 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare 

Personakten
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 86   SN.2017.129 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef Agneta Christensson på Södergården har 2017-04-13 

lämnat in en Lex Sarah-rapport avseende en händelse 2017-03-18. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-rapport avidentifierad version 2  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 87   SN.2017.103     
 

Ansökan om bidrag för 2018, från BRIS Region Syd  

 

Socialnämnden beslutar 

att lämna 10 000 kronor i bidrag till BRIS Region Syd för 2018. 

 

Sammanfattning 
BRIS Region Syd har ansökt om ekonomiskt stöd från Örkelljunga 

kommun om 20 530 kronor för 2018. 

Socialchef Irene Bengtsson föreslår att socialnämnden beviljar stöd till 

BRIS Region Syd med 10 000 kronor för 2018. Motivet är att BRIS har 

en viktig uppgift i samhället samt är en väl etablerad och känd 

verksamhet. Genom organisationens verksamhet kan barn i utsatta 

situationer, också från Örkelljunga, få stöd och mod i att försöka 

förändra sin situation. 

Förslag (yrkanden) 
Patric Carlsson (S) och Christer Unosson yrkar bifall till förslaget från 

arbetsutskottet om att lämna 10 000 kronor i bidrag för 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag för 2018, från BRIS Region Syd 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

BRIS Region Syd 

Controller
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 88   SN.2017.114     
 

Framställan från Brottsofferjouren om bidrag 2018  

 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja 36 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2018 till 

Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga. 

 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga har lämnat in en framställan om verksamhetsbidrag för 

2018. De begär 36 202 kronor från Örkelljunga kommun. 

Socialchef Irene Bengtsson föreslår att 36 000 kronor beviljas i bidrag 

för 2018. Motivet är att Brottsofferjouren har en viktig uppgift i 

samhället och är en väl etablerad verksamhet. Genom organisations 

verksamhet ges stöd till brottsoffer. 

Förslag (yrkanden) 
Niclas Bengtsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att 

lämna 36 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Framställan från Brottsofferjouren om bidrag 2018 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut (reviderad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga 

Controller
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 89   SN.2017.61     
 

Förslag till ny organisation  
 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna de tidigare genomförda delarna, steg 1 och 2, av 

 organisationsförändringen, samt 

att godkänna organisationsförändringen enligt steg 3 genom att 

 biståndsenheten, socialpsykiatrin samt individ- och 

 familjeomsorgen samordnas inom individ- och 

 familjeomsorgens verksamhet, samt 

att uppdra till socialchefen att säkerställa så att individ- och 

 familjeomsorgens ledningsgrupp bibehåller eller förstärks 

 med den kompetens som krävs, samt 

att organisationsförändringen enligt steg 3 genomförs med start 

 2017-06-01. 

 

 

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. 

 

2017-02-21 lämnade dåvarande socialchef Christel Sundberg en 

tjänsteskrivelse med förslag på en organisationsförändring i ett tredje 

steg. Förslaget innebär att myndighetsutövningen inom biståndsenheten 

och verksamheten inom socialpsykiatrin ska samordnas med individ- 

och familjeomsorgen, inom ramen för individ- och familjeomsorgen. 

 

Socialnämnden beslutade 2017-02-28 § 49 att ställa sig bakom 

förslaget till organisationsförändring enligt steg tre. Nämnden beslutade 

att delegera till personalchefen att fullfölja förhandlingsskyldigheten 

enligt MBL under mars 2017. Vidare beslutade nämnden att ärendet 

ska tas upp till fortsatt behandling efter genomförd MBL-förhandling 

vid socialnämndens sammanträde 2017-05-02. Nämnden beslutade 

också att det till sammanträdet 2017-05-02 ska upprättas en 

konsekvens- och kostnadsanalys kring förslaget. 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

MBL-förhandling genomfördes i mars 2017. Förhandlingarna har 

avslutats i enighet med Kommunal och Akademikerna SSR. 

Akademikerna SSR har emellertid påpekat att informationsutbytet varit 

begränsat för deras medlemmar. Förhandlingarna med Ledarna har 

avslutats i oenighet, där Ledarna är kritiska mot 

organisationsförändringen och grunderna för denna. 

 

Konsekvensanalyser har genomförts via de fackliga organisationerna 

SSR, Kommunal och Ledarna. Kostnadsanalys har tagits fram inom 

socialförvaltningen. Socialchef Irene Bengtsson och nämndsekreterare 

Anders Svensson har i tjänsteskrivelse 2017-04-25 sammanställt de 

olika bedömningarna av konsekvenser och kostnader.  

 

Socialchef Irene Bengtsson föreslår i tjänsteskrivelse 2017-04-25 att 

socialnämnden godkänner samtliga stegen i organisationsförändringen, 

och att organisationsförändringen enligt steg tre genomförs med start 

2017-06-01. 

 

Redovisning av skrivelse från Boendestödet 

Fem medarbetare vid Boendestödet har 2017-04-27 lämnat in en 

skrivelse med synpunkter angående organisationsförändringen i den 

delen som gäller socialpsykiatrin. I skrivelsen framförs synpunkter om 

organisationsförändringen och det redovisas hur Boendestödet arbetar i 

dagsläget. Skrivelsen läses upp för socialnämnden. 

 

Socialnämndens behandling 

I socialchefens tjänsteskrivelse 2017-04-25 finns ett förslag till beslut. 

Socialnämnden ställer sig bakom socialchefens beslutsförslag, men 

diskuterar behovet av ett tillägg kring individ- och familjeomsorgens 

funktion och organisation efter organisationsförändringen. Efter 

diskussion formuleras ytterligare en att-sats, där uppdrag ges till 

socialchefen om att säkerställa så att individ- och familjeomsorgens 

ledningsgrupp bibehåller eller förstärks med den kompetens som krävs. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny organisation 

Sammanställning av konsekvens- och kostnadsbedömningar med 

anledning av organisationsförändring 

Tjänsteskrivelse om organisationsförändring   

 

____________ 
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Expedieras till: 

Individ- och familjeomsorgen 

Biståndsenheten 

Socialpsykiatrin 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Personalenheten
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Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med mars 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m mars 2017  

 

____________ 
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Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Redovisning av delegationsbeslut sedan 2017-04-04. 

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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SN § 92   SN.2017.10     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningarna till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut 

 Ordförandebeslut 2017-01-12 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om placering på SiS ungdomshem enligt 11 § LVU. 

 Ordförandebeslut 2017-04-04 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om placering på SiS ungdomshem enligt 11 § LVU. 

 Ordförandebeslut 2017-04-24 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om handräckningsbegäran enligt 43 § LVU. 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 
 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-05-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Länsstyrelsen i Skåne: 

Ärendet: Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Överklagat beslut: Beslut 2017-02-21 att avslå ansökan 

Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet 

Inspektionen för vård och omsorg: 

Ärendet: Tillsyn av handläggning av beslut samt överklagande i 

Örkelljunga kommun i ett enskilt ärende 

Beslut: IVO avslutar ärendet 

Skäl för beslutet: IVO bedömer att nämnden tagit emot och hanterat 

överklagan i enlighet med gällande bestämmelser i förvaltningslagen. 

IVO anser dock att det varit motstridigt att samtidigt besluta om att ge 

socialförvaltningen i uppdrag att omgående säga upp platsen i 

familjehemmet. 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-12-01 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-03-30: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-12-13 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-04-03: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-07-28 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-04-03: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt 

att klagande beviljas ytterligare 200 kronor i bistånd för hyreskostnad. 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-01-18 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (särskilt boende) 

Dom 2017-04-03: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-03-14 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-04-07: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
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Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-02-14 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (familjehemsplacering) 

Dom 2017-04-10: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och bifaller 

bistånd i form av familjehemsplacering. 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-01-02 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-04-21: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-05-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 94   SN.2017.5     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchefen lämnar aktuell information. 

Avtalen som berör kommunens köp av platser på HVB Villa 

Stenbocken har sagts upp av Örkelljunga kommun. Anledningen till 

kommunens uppsägning är att behovet av platser minskat. Det finns 

oenighet mellan Örkelljunga kommun och företaget kring om det går 

att säga upp avtalet. 

Information om musikalen Trumslagaren kommer att sändas ut via e-

post. 

 

____________ 
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Övriga frågor  

Niclas Bengtsson (SD) ställer fråga om hyresnivån på HVB 

Hjelmsjövik. Svar kommer att lämnas vid socialnämndens kommande 

sammanträde. 

Susanne Nilsson (MO) ställer fråga om planerna på att lägga ned 

gymnasieprogrammet för vård och omsorg. Det bekräftas att antalet 

sökande till programmet varit mycket lågt, men det är i övrigt inte 

möjligt att lämna någon detaljerad information om gymnasiets planer. 


