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Tid och plats 2017-08-15 - Kommunhuset klockan 13.30-16.00 

Beslutande  

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

Övriga deltagande Ersättare som inte tjänstgör: Christina Nilsson (M), Betty Bencsik Gyürei (S), 
Kjell Söderlund (SPI) och Susanne Nilsson (MO) 
Irene Bengtsson, socialchef 
Anders Svensson, nämndsekreterare 
NN, controller 
Tommy Sundblad, verksamhetschef § 129 
Susanne Olsson och Martina Roth § 147 

Justering 
 

Justerare Birgit Svensson 
 

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset 2017-08-18 klockan 14.30 

Justerade paragrafer §§ 129 - 147  

Underskrifter  

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

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

Justerare  
................................................................. 
Birgit Svensson 
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Sammanträdesprotokoll 2017-08-15  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 129   SN.2017.197     
 

Beslut från Söderåsens Miljöförbund avseende tillsyn 
och kontroll av Tallgården  

 

Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen att tillskjuta 300 tkr till renovering 

av ett av köken på Tallgården för att åtgärda brister 

identifierade vid inspektion av Söderåsens miljöförbund 

2017-06-27, samt 

att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt fastighetschefen att 

planera för och genomföra renoveringen av köket. 

 

Sammanfattning 
Söderåsens miljöförbund har vid en tillsyn och kontroll av Tallgården 

belagt verksamheten med ett föreläggande med omedelbara åtgärder 

som följd. Beslutet gäller rengöring, egenkontroll och underhåll. De två 

första delarna är åtgärdade och godkända vid återbesök 2017-08-02, 

men underhållsplan för kök och fast utrustning på Tallhöjden 2 återstår. 

Vid tillsynen av köket på Tallhöjden 2 framkom bland annat att det 

finns trasig, sprucken, sliten och rostig inredning. Det gäller 

köksstommar på hyllplan i köksskåp, kylskåp och fogar. Rengöring kan 

därför inte ske på ett säkert sätt, eftersom det kan ge bakteriella 

tillväxter. 

I tjänsteskrivelse 2017-08-02 skriver socialchef Irene Bengtsson och 

verksamhetschef Tommy Sundblad att köket är i behov av 

totalrenovering för att möta livsmedelslagstiftningen och dess 

föreskrifter, samt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. De föreslår att 

socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta 300 tkr till 

renovering av köket, samt att uppdrag ska lämnas till fastighetschefen 

att planera för och genomföra renovering av köket. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om åtgärder efter tillsyn och kontroll på Tallgården 

Beslut från Söderåsens Miljöförbund avseende tillsyn och kontroll av 

Tallgården 

Kontrollrapport om tillsyn och kontroll på Tallgården (uppföljande 

inspektion)  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Tommy Sundblad (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 130   SN.2017.186     
 

Revidering av delegeringsförteckning avseende 
biståndsbeslut på obekväm arbetstid  

 

Socialnämnden beslutar 

att göra nedanstående tillägg i delegeringsförteckningen, samt 

att ändringen träder i kraft 2017-08-21. 

 

Sammanfattning 
Det finns önskemål från kommunala hälso- och sjukvården och 

medicinskt ansvarig sjuksköterska om att lägga till två punkter i 

delegeringsförteckningen. Tilläggen handlar om biståndsbeslut utanför 

kontorstid som inte kan avvakta. 

Nedanstående två punkter föreslås läggas in i kapitel sex i 

delegeringsförteckningen. 

Ärende: Beslut om bistånd i form av hemvård under icke kontorstid 

som inte kan anstå tills att biståndshandläggare är i tjänst 

Lagrum: 4 kap 1 § SoL 

Delegat: Tjänstgörande sjuksköterska 

Anmärkning: Biståndshandläggare ska snarast meddelas för vidare 

planering. Sjuksköterskan som fattar beslut ska ha erhållit 

grundläggande information enligt vad som beskrivs i SOSFS 2011:12 

samt 3 kap 3 § andra stycket SoL. 

Ärende: Beslut om bistånd i form av korttidsvård under icke kontorstid 

som inte kan anstå tills att biståndshandläggare är i tjänst 

Lagrum: 4 kap 1 § SoL 

Delegat: Tjänstgörande sjuksköterska 

Anmärkning: Biståndshandläggare ska snarast meddelas för vidare 

planering. Sjuksköterskan som fattar beslut ska ha erhållit 

grundläggande information enligt vad som beskrivs i SOSFS 2011:12 

samt 3 kap 3 § andra stycket SoL. 

 

Beslutsunderlag 

Revidering av delegeringsförteckning avseende biståndsbeslut på 

obekväm arbetstid  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Expedieras till: 

Kommunala hälso- och sjukvården genom Zenita Böcker 

Biståndshandläggare 

Therese Finn, MAS 

Charlotta Magnusson, IFO-chef 

Intranätet/hemsidan
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 131   SN.2017.129 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna och föreslagna åtgärder, samt 

att inte göra någon anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef Agneta Christensson har 2017-04-12 lämnat en Lex Sarah-

rapport. Rapporten berör dels en händelse på Södergårdens äldreboende 

2017-03-18 angående bemötande, dels fråga om utförandet av 

utevistelse som vårdtagaren beviljats. 

Socialchef Irene Bengtsson och utredare Rose-Marie Karlsson har 

2017-06-20 överlämnat en tjänsteskrivelse med utredning av händelsen 

2017-03-18 och frågan om utevistelse. I tjänsteskrivelsen föreslås tre 

åtgärder. Enhetschefen ska säkerställa att informationen mellan 

personal och anhöriga blir korrekt genom att samla alla berörda till ett 

nytt möte snarast. Enhetschefen ska säkerställa att vårdtagaren får sin 

utevistelse utförd, samt att anhöriga och vårdtagare får information. 

Socialchefen och utredaren ska träffa vårdtagarens son där synpunkter 

som inte berör Lex Sarah-rapporten kan tas upp för diskussion. Det 

föreslås att det inte görs någon anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse/utredning av Lex Sarah-rapporten (avmarkerade 

uppgifter) 

Lex Sarah-rapport avidentifierad version 3   

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Agneta Christensson, enhetschef 

Tommy Sundblad, verksamhetschef 

Rose-Marie Karlsson, utredare
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 132   SN.2017.177     
 

Förslag till nytt avtal om patientnämndsverksamheten 
med Region Skåne  

 

Socialnämnden beslutar 

att teckna avtal med patientnämnden i Region Skåne avseende 

patientnämndsverksamhet mellan Region Skåne och 

kommunerna fr.o.m 2018-01-01, samt 

att uppdra åt socialnämndens ordförande att underteckna 

avtalet. 

 

Sammanfattning 
Region Skåne har sagt upp nuvarande avtal om patientnämnds-

verksamhet mellan Region Skåne och Skånes kommuner. Nuvarande 

avtal trädde i kraft 2006. Region Skåne har sagt upp avtalet eftersom de 

vill göra förändringar kopplat till namnbyte, ersättningsnivån och ny 

lagstiftning. De har lämnat ett förslag till nytt avtal, som kan träda i 

kraft 2018-01-01 om det undertecknas av kommunen. 

Patientnämndsverksamheten är nödvändig och Örkelljunga kommun 

kan inte hantera verksamheten inom den egna organisationen. Från 

socialförvaltningen finns därför önskemål om att det nya avtalet ska 

undertecknas. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt avtal om patientnämndsverksamheten med Region 

Skåne 

Bilaga: Protokoll från Patientnämnden i Region Skåne 

Bilaga: Avtalet som nu sagts upp  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Zenita Böcker, verksamhetschef (för kännedom) 

Therese Finn, MAS (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 133   SN.2017.188     
 

Jämförelsemått för 6K och Markaryd  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har genom nämndsekreterare Anders Svensson 

tagit fram jämförelsemått för 2013-2016. Jämförelsemåtten för 2013-

2015 redovisades för nämnden 2017-01-10 § 1. De jämförelsemått som 

nu tagits fram har kompletterats med uppgifter för 2016. 

Jämförelsemåtten jämför kostnader mellan olika kommuner för sociala 

verksamheter inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS, 

äldreomsorg och arbetsmarknad. Sju kommuner ingår i jämförelsen. 

Dels kommunerna i det så kallade 6K (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, 

Åstorp och Örkelljunga), dels Markaryds kommun. 

Till protokollet antecknas att kostnaden för institutionsplaceringar av 

vuxna missbrukare i Örkelljunga kommun 2016 är lägre än vad som 

anges på www.kolada.se. 

 

Beslutsunderlag 

Jämförelsemått för 6K och Markaryd  

 

____________
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 134   SN.2017.94     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att med godkännande överlämna verksamhetsberättelse och 

måluppföljning för delåret 2017 till kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning 
Delårsrapport till och med juni 2017 överlämnas till socialnämnden. 

Socialnämndens resultat för första halvåret 2017 är -99,9 miljoner 

kronor, jämfört med -92,5 miljoner kronor i budgeten.  

Prognosen för helåret 2017 är -9,15 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande om delårsrapport 2017 

Verksamhetsberättelse för socialnämnden delåret 2017 

Verksamhetsberättelse för socialnämnden delåret 2017, version till 

kommunfullmäktige  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-08-15  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 135   SN.2017.167     
 

Socialnämndens ekonomi, åtgärdsplan  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med 

fortsatta åtgärder, löpande fram till årsskiftet. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden tog 2017-07-07 § 118 beslut om åtgärder kring 

nämndens ekonomiska situation för 2017. 

I beslutet 2017-07-07 ges socialförvaltningen i uppdrag att i samband 

med delårsrapporten återkomma med ytterligare genomförbara åtgärder 

för att budgeten ska hållas och att årets resultat ska vara i balans. Det 

finns i samband med delårsrapporten inte några ytterligare 

åtgärdsförslag som socialförvaltningen överlämnar till socialnämnden. 

Arbetet med att lösa de ekonomiska utmaningarna på lång sikt 

fortsätter. En noggrann analys är en förutsättning för att hitta och 

identifiera fler förbättringsåtgärder. 

Enligt beslutet 2017-07-07 ska socialnämnden få en besparingskalkyl 

presenterad vid detta sammanträde. Besparingskalkyl redovisas på 

sammanträdet av controller NN. 

 

Beslutsunderlag 

Besparingskalkyl med utgångspunkt från socialnämndens beslut 2017-

07-07 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN, controller 

Irene Bengtsson, socialchef 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 136   SN.2017.198     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

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

om överflytt av vårdnaden för NN, xxxxxxxx-xxxx, från 

föräldrarna till NN, xxxxxxxx-xxxx, då föräldrarna 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 kom som ensamkommande barn från X och anvisades till X 

kommun i ---. NN bor i ---- i X. Föräldrarna finns i X. Det har inte varit 

möjligt att komma i kontakt med NN:s föräldrar. 

Handläggaren bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad 

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

överflytt av vårdnaden från föräldrarna till nuvarande god man NN. 

Handläggare är NN. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Personakt 

Handläggare
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 137   SN.2017.199     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

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

om överflytt av vårdnaden för NN, xxxxxxxx-xxxx, från 

föräldrarna till NN, xxxxxxxx-xxxx, då föräldrarna 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 kom som ensamkommande barn från X och anvisades till X 

kommun. NN har tidigare bott ----, men bor nu ----. Föräldrarna 

befinner sig i X. De har planer på att komma till Sverige, men det är 

oklart när det kan ske. Föräldrarna samtycker till att ansökan görs om 

särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Handläggaren bedömer att det bör utses en särskilt förordnad 

vårdnadshavare. NN är X år och vårdnadshavarna bedöms vara 

förhindrade att utöva vårdnaden. Därför föreslås att talan väcks hos 

Tingsrätten om överflytt av vårdnaden från föräldrarna till nuvarande 

god man NN. 

Handläggare är NN. 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Personakt 

Handläggare
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 138   SN.2017.200     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

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

om överflytt av vårdnaden för NN, xxxxxxxx-xxxx, från 

föräldern till NN, xxxxxxxx-xxxx, då föräldern 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 X 

kommun i november 2015. NN är placerad ----- i X. NN:s moder har ---

--- och kontakt saknas med fadern. Faderns inställning har inte gått att 

inhämta. 

Handläggaren bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad 

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

överflytt av vårdnaden till nuvarande god man NN. 

Handläggare är NN. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Personakt 

Handläggare
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 139   SN.2017.201     
 

Särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

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

överflytt av vårdnaden för NN, xxxxxxxx-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. 

Handläggaren föreslår att socialnämnden inte väcker talan hos 

Tingsrätten om överflytt av vårdnaden för NN, då h-n fyller 18 år inom 

sex månader. 

Handläggare är NN. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Personakt
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 140   SN.2017.189     
 

Rapport från revisorerna - Granskning av 
verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 
Revisionen har för kännedom översänt en granskningsrapport om 

verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Rapporten överlämnas 

som information till socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport från revisorerna - Granskning av verkställigheten av 

kommunfullmäktiges beslut  

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 141   SN.2017.13     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2017-06-30 - 2017-08-07: 

2017-07-06 - Skrivelse från Region Skåne till Skånes kommuner om 

extrem vårdplatssituation och vädjan till kommunerna om hemtagning 

av medicinskt utskrivningsklara patienter - dnr SN.2017.202 

2017-07-07 - Skrivelse (initiativ) från Patric Carlsson (S) och Jane 

Holmström Björkman (S) avseende LSS-verksamheten - SN.2017.205 

2017-07-17 - Beslut av Söderåsens miljöförbund om tillsyn och 

kontroll av Woodlands Country Club Golf AB, skickad för kännedom 

till Örkelljunga kommuns alkoholhandläggning - dnr SN.2017.206 

2017-07-25 - Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om 

tillståndsbevis till privat driven daglig verksamhet enligt LSS, skickad 

som information till Örkelljunga kommun - dnr SN.2017.208 

2017-08-01 - Skrivelse från Alois Assistans med klagomål avseende 

sondmaten till en enskild brukare - dnr SN.2017.209 S 

   

____________ 
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SN § 142   SN.2017.9     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Redovisning av delegationsbeslut 2017-07-07 - 2017-08-14. 

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 § 143   SN.2017.10     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

Ordförandebeslut 2017-06-30 (fattat av ordförande Annika Jönsson) 

om att bevilja tillfällig placering på HVB enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen. 

 

____________ 
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SN § 144   SN.2017.11     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Transportstyrelsen: 

Ärendet: Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (ansökan har avslagits 

av Örkelljunga kommun) 

Överklagat beslut: Länsstyrelsens beslut 2017-04-03 att avslå 

överklagan 

Beslut 2017-07-06: Transportstyrelsen avslår överklagandet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 

Ärendet: Anmälan från socialnämnden i Örkelljunga kommun enligt 

Lex Sarah. Anmälan handlar om en fallolycka på ett särskilt boende. 

Beslut 2017-06-30: IVO avslutar ärendet och kommer inte vidta några 

ytterligare åtgärder 

Skäl för beslutet: IVO bedömer att socialnämnden har fullgjort sin 

utrednings- och anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. 

Utredningen innehåller enligt IVO:s bedömning de uppgifter som ska 

dokumenteras. IVO anser att orsakerna till det inträffade har 

identifierats, och att åtgärder är vidtagna och planerade för att undvika 

att det inträffar igen. 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-02-17 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-06-29: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Saken: Beredande av vård enligt LVU (ansökan från socialnämnden i 

Örkelljunga kommun) 

Dom 2017-07-14: Förvaltningsrätten avslår socialnämndens ansökan 

om vård enligt LVU 

Saken: Förordnande av offentligt biträde, fråga om avskrivning 

Beslut 2017-07-21: Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare 

handläggning 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-06-16 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (HVB-placering) 

Dom 2017-07-25: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-08-15  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-06-15 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (HVB-placering) 

Dom 2017-08-03: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 
 

____________ 
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SN § 145   SN.2017.47     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med juli 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m juli 2017  

 

____________ 
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SN § 146   SN.2017.5     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Vid socialnämndens sammanträde 2017-06-07 § 116 ställde Patric 

Carlsson (S) en fråga om extra personal i samband med vak vid 

dödsfall. Irene Bengtsson svarar att ansvarig chef bestämmer om det 

ska tas in extra personal i dessa situationer. Det kan finnas skiftande 

anledningar till att det inte tas in extra personal. Det bästa är om 

personen som ursprungligen kontaktade Patric Carlsson tar direkt 

kontakt med kommunen. 

Vid socialnämndens sammanträde 2017-07-07 § 128 ställde Lennart 

Anderberg (SD) fråga om anledningen till och ansvarig för 

socialnämndens prognostiserade underskott 2017. Irene Bengtsson 

svarar att det varit flera samverkande faktorer under en längre tid som 

lett fram till dagens situation. Under denna tid har det funnits flera 

personer med ansvar för den situation som uppkommit. 2017 års budget 

överensstämmer inte helt med dagens situation, och detta måste 

åtgärdas inför budget 2018. 

Irene Bengtsson informerar om det aktuella läget i tvisten kring 

kommunens uppsägning av avtalen om platser på HVB Villa 

Stenbocken. Örkelljunga kommun har anlitat juridiskt ombud. 

Irene Bengtsson informerar om att Serkon tagit fram en rapport om 

kommunens flyktingverksamhet. När rapporten är officiellt inlämnad 

kommer den att sändas ut till socialnämndens ledamöter och ersättare.  

 

____________ 
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SN § 147   SN.2016.106     
 

Rätten till heltid  

 

Socialnämnden beslutar 

att dokumentet ”Heltidsplan heltid som norm/delade 

turer/resursenhet” utgör underlag för besluten, samt 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra ett projekt 

med heltid som norm fram till och med 2021-05-31 där 

följande ingår:  

- starta upp en resursenhet 

- anpassning i verksamheterna 

- införande av hälsosamma scheman 

- borttagande av delade turer 

- utforma lokalt avtal 

- kontinuerlig utvärdering samt avstämning senast sex 

månader innan projekttidens utgång för ställningstagande 

om permanent lösning, samt 

att föreslå budgetberedningen att avsätta medel i budgeten med 

600 000 kronor år 2018, 1 000 000 kronor år 2019, 1 400 000 

kronor år 2020 och 1 300 000 kronor år 2021, samt 

att i delårsrapport och kommunens årsredovisning 2017 

redovisa handlingsplan med mätbara tidssatta mål gällande 

ökad sysselsättningsgrad i vården och minskning av delade 

turer. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen inledde 2016 ett arbete i projektform kring rätt till 

heltid och borttagande av delade turer. 

Projektgruppen har överlämnat sitt slutförslag. I tjänsteskrivelse 2017-

06-22 lämnar socialchef Irene Bengtsson och projektledare Susanne 

Olsson beslutsförslag om det fortsatt arbete. De föreslår att dokumentet 

”Heltidsplan heltid som norm/delade turer/resursenhet” godkänns och 

utgör underlag för besluten. Socialförvaltningen föreslås få i uppdrag 

att genomföra ett projekt med heltid som norm fram till och med 2021-

05-31, där det ska ingå uppstart av resursenhet, anpassningar i 

verksamheterna, införande av hälsosamma scheman, borttagande av 

delade turer, utforma lokalt avtal och kontinuerlig utvärdering. Vidare 

ska det lämnas förslag till budgetberedningen att avsätta medel i 

budgeten med 600 000 kronor år 2018, 1 000 000 kronor år 2019, 

1 400 000 kronor år 2020 och 1 300 000 kronor år 2021. Slutligen 
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föreslås att det i delårsrapport och årsredovisning 2017 ska redovisas 

mätbara tidssatta mål gällande ökad sysselsättningsgrad i vården och 

minskning av delade turer. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om rätt till heltid, borttagande av delade turer och 

resursenhet 

Bilaga: Heltidsplan som norm 

Bilaga: Risk- och möjlighetsplan 

Bilaga: Anpassning i verksamheterna 

Bilaga: Tidplan för resursenhet inom socialförvaltningen 

Bilaga: Kalkyl 

Bilaga: Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Bilaga: Utdrag ur HÖK 16 

Bilaga: Förhandlingsprotokoll lokalt avtal 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-07-04  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens verksamhets- och enhetschefer samt stab 

Personalkontoret 

Kommunledningskontoret 


