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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 96   SN.2017.8     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa dagordningen med tillägg enligt nedan. 

 

Beskrivning 
Det finns en tjänsteskrivelse från individ- och familjeomsorgen om 

sommarkort för barnfamiljer. Socialnämnden godkänner att ärendet tas 

upp som extraärende. 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 97   SN.2017.161     
 

Projekt Etablering av Nyanlända på Arbetsmarknaden 
(ENA)  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna att arbetsmarknadsenheten deltar i projektet 

Etablering av Nyanlända på Arbetsmarknaden (ENA), med 

projektfinansiering från Arbetsförmedlingen, samt 

att  återrapportering om projektet lämnas på socialnämndens 

sammanträde 2017-12-05. 

 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsenheten vill att Örkelljunga kommun deltar i projektet 

Etablering av Nyanlända på Arbetsmarknaden (ENA). 

I projektet ska fokus läggas på individer som befinner sig i 

etableringsprocessen som inskrivna på SFI eller som gått över i jobb- 

och utvecklingsgarantin. Genom att medverka i projektet vill 

arbetsmarknadsenheten stärka etableringen av nyanlända på 

arbetsmarknaden. Det finns behov av noggrann kartläggning av 

arbetsplatser, rusta och förbereda individer för anställning, samt att 

följa upp och bistå med kompetenshöjande insatser under anställning. 

Det ska finnas platser för i genomsnitt 25 deltagare. Kostnaden 

bedömns uppgå till 1 500 000 kronor per år, inklusive lokal-, personal- 

och overheadkostnader. Arbetsförmedlingen har beviljat 

projektfinansiering, men socialnämnden behöver godkänna medverkan 

i projektet. 

 

Beslutsunderlag 

Projekt Etablering av Nyanlända på Arbetsmarknaden (ENA)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Arbetsmarknadsenheten
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SN § 98   SN.2017.12     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2017-05-03 genomfört en vandring i biparadiset. 

Tack framförs till de som bidragit till projektet med biparadiset, 

däribland daglig verksamhet inom socialförvaltningen. 

Kommunstyrelsen har 2017-05-03 beslutat att uppdra åt bland annat 

socialnämnden att presentera åtgärdsplan för uppkommet underskott. 

Kommunfullmäktige har 2017-05-22 beslutat att godkänna och 

fastställa årsredovisningen för 2016. 

Kommunfullmäktige har 2017-05-22 beslutat att godkänna 

tilläggsbudget 1 för investeringar och drift 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag om biparadiset 

Protokollsutdrag om månadsuppföljning mars 2017 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om årsredovisning 2016 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om tilläggsbudget 1  

 

____________ 
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signatur 
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SN § 99   SN.2016.354     
 

Delegationslista för beslutsattestanter, beställningsrätt 
och uppföljningsansvar  

 

Socialnämnden beslutar 

att revidera för beslutsattestanter, beställningsrätt och 

uppföljningsansvar enligt nedanstående förslag, samt 

att ändringen träder ikraft 2017-06-10. 

 

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

delegationslista för beslutsattestanter, beställningsrätt och 

uppföljningsansvar. 

Socialnämnden beslutade 2017-05-02 § 89 att genomföra en 

organisationsförändring som innebär att biståndsenheten, 

socialpsykiatrin samt individ- och familjeomsorgen samordnas inom 

individ- och familjeomsorgen. Organisationsförändringen genomförs 

med start 2017-06-01. 

Organisationsförändringen innebär att delegationslistan för 

beslutsattestanter, beställningsrätt och uppföljningsansvar måste 

revideras. Förändringar behövs inom ansvarsområdena 7540 och 7610. 

Därtill behövs en förändring av ersättare för ansvar 7900. 

Som en direkt följd av organisationsförändringen föreslås att 

delegationen förändras till följande, från och med 2016-06-10.  

Ansvar 7540: IFO-chef (Charlotta Magnusson) 

Ersättare utöver socialchef: Ansvar 7930 (Patrik Berglin) 

Ansvar 7610: IFO-chef (Charlotta Magnusson) 

Ersättare utöver socialchef: Ansvar 7930 (Patrik Berglin) 

Ansvar 7900: IFO-chef (Charlotta Magnusson) 

Ersättare utöver socialchef: Ansvar 7930 (Patrik Berglin) 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörd personal inom socialförvaltningen 

Ekonomikontoret 

NN
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signatur 
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SN § 100   SN.2017.153     
 

Riktlinjer för POSOM  

 

Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjerna. 

 

Sammanfattning 
IFO-chef Charlotta Magnusson har tagit fram förslag till riktlinjer för 

POSOM. 

POSOM står för ”psykiskt och socialt omhändertagande” och är en del 

av kommunens organisation för särskilda händelser. POSOM erbjuder 

psykiskt och socialt stöd vid oförutsedda kriser och olyckor, när 

ordinarie verksamhet bedöms otillräcklig. 

De framtagna riktlinjerna beskriver bland annat POSOM:s roll och 

funktion, organisation samt ekonomi. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för POSOM (förslag 2017-05-08)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 101   SN.2017.156     
 

Tjänsteskrivelse om revidering av 
delegeringsförteckningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att revidera delegeringsförteckningen enligt nedan, samt 

att ändringarna träder ikraft 2017-06-10. 

 

Sammanfattning 
Det finns en tjänsteskrivelse från socialchef Irene Bengtsson och 

nämndsekreterare Anders Svensson med förslag till ändringar i 

delegeringsförteckningen. 

* Punkterna 4.4 - 4.8 föreslås ändras och istället ges följande lydelse. 

4.4 Beslut om hur rätt till umgänge med en unga ska utövas 

4.5 - när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller 

vårdnadshavaren, i det fall att beslutet är så brådskande att 

socialnämndens beslut inte kan avvaktas 

Lagrum: 14 § 2 stycket 1 punkten LVU 

Delegat: Ordförande 

Redovisning: Anmäls vid nästa nämnd 

Anmärkning: 1. Annika Jönsson, ordförande; 2. Christer Unosson, 1:e 

vice ordförande; 3. Patric Carlsson, 2:e vice ordförande 

4.6 - beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern eller 

vårdnadshavaren, i det fall att beslutet är så brådskande att 

socialnämndens beslut inte kan avvaktas 

Lagrum: 14 § 2 stycket 2 punkten LVU 

Delegat: Ordförande 

Redovisning: Anmäls vid nästa nämnd 

Anmärkning: 1. Annika Jönsson, ordförande; 2. Christer Unosson, 1:e 

vice ordförande; 3. Patric Carlsson, 2:e vice ordförande 

* Punkterna 14.2, 14.3, 14.4 och 14.5 om avtalstecknande föreslås 

förtydligas genom att de framöver inleds med ”Rätt att teckna och säga 

upp…”. 

* Som en följd av organisationsförändringen som socialnämnden 

beslutade om 2017-05-02 § 89 föreslås att de punkter där delegationen 

nu går till biståndsenhetens enhetschef framöver lämnas till 

verksamhetschefen inom individ- och familjeomsorgen. Det gäller 

punkterna 6.3, 6.5, 6.6, 6.19, 6.20, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29 och 6.34. 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

* Det föreslås ett tillägg om beslut om organisationsförändringar. 

Punkten föreslås få följande lydelse. 

ORGANISATION 

15.1 Beslut om socialförvaltningens organisation 

Delegat: Förvaltningschef 

Redovisning: Redovisas till nämnd, beslutet ska anges i protokollet 

Anmärkning: Beslut om organisationsförändring måste rymmas inom 

gällande budget och får inte strida mot krav i lagstiftning 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om revidering av delegeringsförteckningen  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörd personal inom socialförvaltningen 

Hemsidan/intranätet
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SN § 102   SN.2015.48     
 

Projekt försörjningsstöd riktade insatser  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2016-10-04 § 212 att godkänna att projektet 

om riktade insatser inom försörjningsstödet fortsätter under ett års tid. 

Under 2017 ska projektet fokusera på vuxna med möjlig rätt till 

sjukersättning, nyanlända som går ur etableringen och belastar 

försörjningsstöd, samt unga personer som självmedicinerar och uppbär 

långvarigt försörjningsstöd. 

Socialsekreterare NN har 2017-05-09 överlämnat en rapport om 

projektet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med rapport per 2017-05-09  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN (för kännedom)
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SN § 103   SN.2017.150     
 

Ansökan från Skyddsjouren om bidrag  

 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja 50 000 kronor i bidrag till Skyddsjouren i Ängelholm 

för 2017. 

 

Sammanfattning 
Skyddsjouren i Ängelholm är en ideell förening som arbetar för ett 

jämställt samhälle fritt från våld. Deras verksamhet består av att 

upprätthålla mottagning och telefonjour för stöd och rådgivning, att 

tillhandahålla boende vid behov av skydd, samarbeta med myndigheter, 

företag och föreningar, samt att följa upp och tillhandahålla stöd till de 

som bott på skyddsjouren. 

Skyddsjouren i Ängelholm har ansökt om ekonomiskt stöd från 

Örkelljunga kommun om 150 000 kronor för 2017. 

Socialchef Irene Bengtsson och nämndsekreterare Anders Svensson 

föreslår att socialnämnden beviljar bidrag om 50 000 kronor för 2017. 

Den föreslagna bidragsnivån överensstämmer med 2015 och 2016 års 

bidragsnivåer om 48 265 kronor respektive 49 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Skyddsjouren om bidrag 2018 

Rättelse av årtal i ansökan 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Skyddsjouren i Ängelholm 

Ekonomikontoret (för kännedom) 

Individ- och familjeomsorgen (för kännedom)
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SN § 104   SN.2017.94     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport till och med april 2017, inklusive specifikation av 

helårsprognosen. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning t.o.m april 2017 

Specifikation av helårsprognosen gjord per 30 april  

 

____________ 
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SN § 105   SN.2017.166     
 

Rapport om hälso- och sjukvårdsavtalet med Region 
Skåne  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Therese Finn och Zenita Böcker informerar om det nya hälso- och 

sjukvårdsavtalet och dess utmaningar. 

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet innebär att ett antal delmål ska 

uppfyllas 2017-2020. Den nya hemsjukvården införs successivt i Skåne 

under de kommande åren. 

Avtalet innehåller fyra utvecklingsområden. 

1. Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka 

2. Utveckling av insatser för tidvis sviktande 

3. Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper 

4. Utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och 

hjälpmedelsförsörjning 

Mobila teamet från Hälsostaden är klart för uppstart i Örkelljunga 

kommun i juni 2017. Teamet ska bland annat att genomföra samordnad 

individuell vårdplanering, läkemedelsgenomgång, provtagning, in- och 

utsättning av läkemedel samt akuta biståndsbedömningar. 

I presentationen redovisas också vilka kriterier som finns för att vara 

patient inom hemsjukvården, statistik över hemsjukvården 2016 och 

information om närsjukvårdsteamet i Örkelljunga kommun. 

 

____________ 
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SN § 106   SN.2017.167     
 

Socialnämndens ekonomi, åtgärdsplan  

 

Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet, med uppdrag till socialförvaltningen 

att återkomma med en mer detaljerad åtgärdsplan med 

kostnadsredovisning, samt 

att ärendet ska tas upp till ny behandling på ett extra 

nämndssammanträde 2017-07-07 klockan 13.30. 

 

Sammanfattning 
De ekonomiska uppföljningarna per 2017-03-31 och 2017-04-30 

innehåller prognoser om underskott på helåret 2017. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-03 att uppdra åt socialnämnden 

att presentera åtgärdsplan för uppkommet underskott. 

Socialnämnden fattade 2017-05-02 beslut som innebär att 

socialnämnden ska ta ställning till behovet av åtgärder och 

handlingsplan vid sammanträdet 2017-06-07. 

Socialchef Irene Bengtsson har tagit fram förslag till åtgärdsplan. 

Följande åtgärder föreslås: 

 Restriktivitet med deltagande vid konferenser och utbildningsdagar 

 Återhållsamhet gällande inköp 

 Översyn av reglerna för hyresreduktion vid inflyttning till särskilt 

boende 

 Effektivisera städningen för att minska tiden som lägenheter står 

tomma 

 Bättre utnyttjande av bemanningssystemet ”Bemanna”, med syfte 

att minska personalkostnader 

 Förbättrad planering vid utbildningar för att minska vikariebehovet 

 Översyn av kostnaderna för inkontinensskydd, handskar, 

rengöringsmaterial med mera 

 Aktivt följa upp hemvårdstimmarna, för att uppnå effektiviseringar 

 Genomföra ”Koll på hemtjänsten” 

 Om möjligt avstå från att sätta in vikarier vid korttidsfrånvaro 

 Sänkt korttidsfrånvaro genom ett aktivt arbete med arbetsmiljön 

 Aktivt arbeta med personalplanering för att minska övertidsbehovet 

 Fortsatt genomgång och korrigering av budgeten som i vissa delar 

inte är rätt 
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 Utveckla verksamhetsuppföljning och redovisning för att skapa 

bättre underlag för ekonomisk analys 

 Minskning med två årsarbetare vid HVB Hjelmsjövik (besparing 

500 000 kronor) 

 Engagera medarbetarna i arbetet med att ta fram åtgärder för 

minskade kostnader 

 Genomföra individ- och familjeomsorgens handlingsplan för 

minskade kostnader för placeringar av barn (godkänd av 

socialnämnden 2017-04-04 § 55) 

 

Socialnämndens behandling 
Efter diskussion enas socialnämnden om att återremittera ärendet. 

Uppdraget till socialförvaltningen är att återkomma med en mer 

detaljerad åtgärdsplan med kostnadsredovisning. Ärendet tas upp till 

behandling vid ett extra nämndssammanträde 2017-07-07, klockan 

13.30. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande om åtgärdsplan avseende socialnämndens ekonomi  

 

____________ 
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SN § 107   SN.2017.13     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2017-04-26 - 2017-05-30: 

2017-04-28 - Skrivelse från Kommunförbundet Skåne med förfrågan 

om intresse gällande en gemensam upphandling av vård-, omsorgs- och 

behandlingsplatser samt handledning. - dnr SN.2017.143 

2017-05-02 - Skrivelse från Socialstyrelsen om deras 

informationssatsning "Min insats". - dnr SN.2017.145 

2017-05-02 - Skrivelse från god man med begäran om entledigande 

från uppdraget, med beskrivning av bakgrunden till att entledigandet 

begärs. Skrivelsen är ställd till överförmyndarhandläggare och en kopia 

är överlämnad till socialnämnden. - dnr SN.2017.147 S 

2017-05-05 - Skrivelse som enskild lämnat till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO), och som IVO lämnat vidare till socialnämnden. 

Skrivelsen berör ett enskilt LSS-ärende. - dnr SN.2017.149 S 

2017-05-16 - Skrivelse från Hörselskadades riksförbund Örkelljunga 

om kommunal tjänst som syn- och hörselinstruktör. - dnr SN.2017.158 

2017-05-17 - Skrivelse från Kommittén för Mänskliga Rättigheter 

(KMR) avseende negativa konsekvenser av psykiatrin. - dnr 

SN.2017.159 

2017-05-17 - Skrivelse från Sjödin Fastigheter AB med varning till en 

hyresgäst. Kopia av skrivelsen har skickats till socialförvaltningen. - 

dnr SN.2017.160 S 

2017-05-18 - Skrivelse från Migrationsverket med information om 

ersättning för kostnader på grund av uppsagda överenskommelser om 

mottagande av ensamkommande barn. - dnr SN.2017.163 
 

____________ 
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SN § 108   SN.2017.47     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med april 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m april 2017  

 

____________ 
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SN § 109   SN.2016.249     
 

Samverkan avseende familjerätt  
 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade under 2016 att inleda samverkan med 

Helsingborgs kommun och ytterligare några kommuner inom 

familjerätten. Socialnämnden beslutade 2016-12-06 att en rapport om 

pågående samverkan ska lämnas till socialnämnden i juni 2017. 

IFO-chef Charlotta Magnusson har 2017-05-22 lämnat en skriftlig 

nulägesrapport. 2017-01-01 inleddes samverkan, som innebär att 

Örkelljunga kommun tillsammans med Åstorps och Svalövs kommuner 

ingår i en gemensam familjerätt med Helsingborgs kommun. 

Örkelljunga kommuns invånare har tillgång till telefonrådgivning, 

samarbetssamtal och övrig familjerätt från Helsingborg. Det finns en 

styrgrupp som träffas två gånger per halvår där eventuella 

samarbetssvårigheter behandlas och åtgärdas. 

 

Beslutsunderlag 

Nulägesrapport 2017-05-22 avseende familjerätten  

 

____________ 
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Tjänsteskrivelse om sommarkort för barnfamiljer  

 

Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom att sommarkort köps till de familjer med 

barn som uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd och där 

barnen är i behov av stöd för att kunna ta del av de 

sommaraktiviteter som erbjuds runt om i Skåne. 

 

Sammanfattning 
Tina Behrndtz och Charlotta Magnusson från individ- och 

familjeomsorgen har 2017-06-05 lämnat en tjänsteskrivelse om 

sommarkort för barnfamiljer. I tjänsteskrivelsen framförs att det finns 

behov av att möjliggöra sommaraktiviteter för de barn vars föräldrar 

varit aktuella för ekonomiskt bistånd under mer än sex månader, och 

som inte heller bedöms bli självförsörjande under de kommande sex 

månaderna. Deras förslag är att sommarkort köps in till dessa familjer. 

Sommarkortet möjliggör för barnen att ta sig till annan ort för att delta i 

aktiviteter av olika slag. Ett sommarkort kostar 675 kronor och gäller 

under två månader, 2017-06-15 - 2017-08-15. Bedömningen är att det 

kan bli aktuellt att köpa in som mest 20 sommarkort. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om sommarkort för barnfamiljer  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Individ- och familjeomsorgen, vuxenteamet
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Statistik försörjningsstöd och arbetslöshet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Statistik till och med april 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Statistik t.o.m april 2017  
 

____________ 
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Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Redovisning av delegationsbeslut 2017-05-02 - 2017-06-04. 

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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Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovosningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut 

 Ordförandebeslut 2017-04-26 (fattat av ordförande Annika 

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

 Ordförandebeslut 2017-05-08 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, då 

det är sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU 

och rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till 

risken för den unges hälsa och utveckling. 

 Ordförandebeslut 2017-05-16 (fattat av 2:e vice ordförande 

Patric Carlsson) om placering på SiS ungdomshem enligt 11 § 

LVU. 

 Ordförandebeslut 2017-05-24 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om att bevilja tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 

2 § alkohollagen till Woodlands Country Club Golf AB, för 

servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten vid Örkelljungadagarna, den 26 maj 2017 klockan 

11-01 och den 27 maj 2017 klockan 11-01, inom angivet 

serveringsområde vid parkeringen på Hallandsvägen. Beslutet 

tas enligt delegation lämnad av socialnämndens arbetsutskott 

2017-05-16 § 136. 

 Ordförandebeslut 2017-05-24 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om att bevilja stadigvarande serveringstillstånd enligt 

8 kap 2 § alkohollagen till NN för servering av starköl, vin, 

andra jästa alkoholdrycker och starksprit till allmänheten vid 

Thai Yum Yum Restaurang på David Anders gata 3, fredag, 

lördag och dag före röd dag klockan 11-24, övriga dagar mellan 

11-21. Beslutet tas av ordförande i enlighet med 

delegationsordningens regler om brådskande beslut i de fall där 

nämndens/arbetsutskottets beslut inte kan avvaktas. 

 Ordförandebeslut 2017-05-26 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om omplacering enligt 11 § 2 stycket LVU. 
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Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 
 

____________ 
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Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-12-12 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-04-24: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-01-24 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-04-27: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-10-07 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-04-28: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-07-18 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (träning i hemmet) 

Dom 2017-05-04: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Förvaltningsrätten överlämnar också överklagandeskriften till 

socialnämnden för handläggning av överklagandet avseende rätten till 

hemsjukvård. 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-11-24 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-05-04: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-12-27 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-05-09: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-12-28 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-05-11: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Saken: Förvaltningsrättens prövning av beslut 2017-05-08 om 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. 

Dom 2017-05-18: Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet. 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-06-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-11-07 

Saken: Bostadsanpassningsbidrag 

Dom 2017-05-24: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 

 

____________ 
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Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchef Irene Bengtsson lämnar aktuell information. 

Socialförvaltningen har avslutat alla placeringar på HVB Villa 

Stenbocken. Det råder fortsatt oenighet kring uppsägningen av avtalen. 

Kvalitetsgranskningen av LSS-verksamheten pågår och bedöms bli klar 

under augusti eller september 2017. 

Vid socialnämndens sammanträde 2017-04-04 ställdes en fråga om 

Maria Nordväst, som är en öppen mottagning i Helsingborg för 

missbrukande ungdomar. Socialchefen berättar att Örkelljunga 

kommun inte är med i samarbetet. Om Örkelljunga kommun ska delta 

blir kostnaden cirka 100 000 kronor per år. Socialchefen ska arbeta 

vidare med frågan om eventuellt deltagande i Maria Nordväst. 

Projektet om rätt till heltid är på väg att avslutas. En kort redovisning 

lämnas kring det förslag som håller på att utarbetas. 

Hälsa med hästkraft kommer att kvarstå som en del av kommunens 

verksamhet. 

Socialcheferna i nordvästra Skåne fungerar som en beredning inför 

Region Skånes delregionala samverkansmöten. Samverkansmötena är 

en del av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunerna och 

Region Skåne. 

 

____________ 
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Övriga frågor  

Patric Carlsson (S) ställer fråga om vak vid bortgångar. En före detta 

anställd har erbjudit sig att arbeta när det finns behov av vak. 

Enhetschefen har svarat att de inte tar in personal till vak. Patric 

Carlsson ställer fråga om varför det inte är aktuellt att ta in personer 

som har erfarenhet av dessa situationer. Socialchef Irene Bengtsson ska 

undersöka saken och återkomma med svar. 


