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Sammanträdesprotokoll 2017-09-05  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 148   SN.2017.8     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen med tillägg enligt nedan. 

 

Beskrivning 
Två ärenden läggs till. Dels ärende om finansiellt samordningsförbund, 

Finsam. Dels ärende om socialnämndens ekonomi. 
 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 149   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 juli 2017 överlämnas till socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport juli 2017  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 150   SN.2017.222     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

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

om överflytt av vårdnaden för NN, från föräldrarna till NN, 

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 november 2015. NN bor i ett familjehem i X. Det är inte 

känt var fadern finns. Modern finns i X. Det har inte varit möjligt att 

komma i kontakt med föräldrarna. 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-08-22 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare 

Personakt
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 151   SN.2017.223     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

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

om överflytt av vårdnaden för NN, från föräldrarna till NN, 

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 november 2015. NN bor i ett familjehem i X. Det har inte 

varit möjligt att komma i kontakt med NN:s föräldrar, och det är okänt 

var de finns. 

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. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-08-22 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare 

Personakt
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 152   SN.2017.216     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Charlotta Magnusson har 2017-08-16 inkommit med 

en rapport enligt Lex Sarah avseende en situation inom individ- och 

familjeomsorgen. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-09-05  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 153   SN.2017.179 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 
2017-06-16 inkommer en rapport enligt Lex Sarah från enhetschef 

Agneta Christensson och verksamhetschef Tommy Sundblad. 

Rapporten handlar om en allvarlig risk för missförhållande på 

korttidsboendet på Tallgården, där en vårdtagare med demenssjukdom 

klättrat över räcket på en fransk balkong. 

Socialchef Irene Bengtsson och kvalitetsstrateg Rose-Marie Karlsson 

har 2017-08-15 överlämnat en utredning avseende händelsen. I 

utredningen beskrivs de omedelbara åtgärder som vidtogs efter 

händelsen, där extra personal sattes in och där vårdtagaren senare 

kunde flytta in på en plats på Södergårdens äldreboende. I utredningen 

redovisas även behov av åtgärder som behöver vidtas. Verksamhets-

chefen ska till 2017-11-30 säkerställa att dörrarna till de franska 

balkongerna och alla fönster ska gå att låsa. Det förs i utredningen 

resonemang om samtycke och hypotetiskt samtycke från vårdtagare till 

lås på balkongdörrarna. Vidare ska det, enligt utredningens förslag, 

göras riskbedömning på korttidsenheten när det kommer in personer 

med demensdiagnoser eller liknande tillstånd. Det lämnas även förslag 

om att flytta korttidsenheten till bottenvåningen. Förslaget är att 

anmälan ska göras till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad 

version) 

Tjänsteskrivelse/utredning om Lex Sarah-rapporten  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Agneta Christensson, enhetschef (för kännedom) 

Tommy Sundblad, verksamhetschef (för kännedom) 

Rose-Marie Karlsson, kvalitetsstrateg (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 154   SN.2017.182 S     
 

Klagomål med önskan om skriftligt utlåtande avseende 
umgängesärende  

 

Socialnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet till socialnämndens kommande 

sammanträde. 

 

Sammanfattning 
Ärendet omfattas av sekretess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag (yrkanden) 
Pär Nilsson (L) yrkar att ärendet återremitteras. 

Bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag lämnas från Niclas 

Bengtsson (SD), Lennart Anderberg (SD), Jane Holmström Björkman 

(S), Birgit Svensson (MP) och Patric Carlsson (S). 

Patric Carlsson (S) yrkar att ärendet bordläggs till socialnämndens 

kommande sammanträde, efter bedömning att socialnämnden behöver 

ytterligare tid att diskutera ärendet innan beslut fattas. 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 
Ordförande inleder med att behandla yrkandet om bordläggning. 

Ordförande finner att nämnden beslutat att bordlägga ärendet. 

Votering begärs. 

Ja-röst för bordläggning. 

Nej-röst för att avslå bordläggningsyrkandet. 

Voteringen utfaller med nio ja-röster och två nej-röster. 

Det antecknas att Christina Nilsson (M), Helena Lordhem (KD), Jane 

Holmström Björkman (S), Therese Rosenlöf (C), Heidie Bäck 

Johansson (S), Pär Nilsson (L), Birgit Svensson (MP), Britt-Marie 

Renström (M) och Patric Carlsson (S) röstar ja, samt att Niclas 

Bengtsson (SD) och Lennart Anderberg (SD) röstar nej. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med klagomål 

Sms-kontakt om företräde och närvaro vid socialnämnden 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Jan Olof Andersson 

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 155   KLK.2017.117  107  
 

Remiss om deltagande i pilotprojekt om individanpassat 
brandskydd 

 

Socialnämnden beslutar 

att meddela kommunstyrelsens arbetsutskott att socialnämnden 

ställer sig positiv till deltagande i pilotprojektet. 

 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Skåne Nordväst har 2017-05-19 översänt en 

skrivelse om inrättande av pilotprojekt kring individanpassat 

brandskydd. Pilotprojektet syftar till att arbeta med riskgrupper där det 

finns högre risk att drabbas av brand. Personer i åldersgruppen över 80 

år är överrepresenterade. Flera är också ensamstående. Många inom 

denna målgrupp är i kontakt med offentliga verksamheter genom 

vårdpersonal inom hemtjänst, socialtjänst eller sjukvård. 

Rädningstjänsten träffar inte dessa personer, men föreslår ett samarbete 

för att kunna identifiera personer med behov av individuella åtgärder 

för att minska brandriskerna. De efterfrågar därför ett samarbete med 

Örkelljunga kommuns hemvård kring individanpassat brandskydd. För 

hemvården bedöms medverkan innebära att en kontaktperson har 

regelbunden kontakt med räddningstjänsten, att personalen genomgår 

utbildning samt att kostnader för eventuella brandtekniska åtgärder kan 

bli aktuella. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-06-14 § 167 remitterat 

ärendet till socialnämnden för yttrande senast i september 2017. 

Socialchef Irene Bengtsson är positiv till samverkan. 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-08-22 föreslår att socialnämnden 

meddelar kommunstyrelsens arbetsutskott att socialnämnden ställer sig 

positiv till deltagande i pilotprojektet. 

Förslag (yrkanden) 
Yrkanden om bifall till arbetsutskottets förslag lämnas av Pär Nilsson 

(L), Birgit Svensson (MP), Christina Nilsson (M), Britt-Marie 

Renström (M), Helena Lordhem (KD) och Therese Rosenlöf (C). 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det bara finns bifallsyrkanden, och finner att 

socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst - Inrättande av pilotprojekt kring 

individanpassat brandskydd 

Protokoll Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst 2017-05-19 

Protokoll 2017-06-14 - KSAU § 167  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Madelaine Karlsson, verksamhetschef (för kännedom) 

Susanne Olsson, utvecklingsstrateg (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 156   SN.2017.192     
 

Riktlinjer för HVB-verksamheten  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta riktlinjerna för Örkelljunga kommuns HVB-

verksamhet. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef Patrik Berglin har tagit fram förslag till riktlinjer för 

kommunens HVB-verksamhet. 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-08-22 föreslår att riktlinjerna antas. 

Förslag (yrkanden) 
Patric Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det bara finns bifallsyrkande, och finner att 

socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för HVB-verksamheten - förslag från socialförvaltningen 

2017-06-29  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Patrik Berglin, enhetschef 

Charlotta Magnusson, verksamhetschef 

Intranätet
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 157   SN.2017.60     
 

Finansiellt samordningsförbund, FINSAM  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att avvakta med beslut till nämndssammanträdet 2017-09-28. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-02-28 § 48 att ge socialförvaltningen i 

uppdrag att ta fram underlag för ett finansiellt samordningsförbund 

tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 

Skåne samt Ängelholms och Båstads kommuner. Socialnämnden 

beslutade vidare att ställa sig positiv till att en projektledare anställs och 

att finansieringen får ske via det eventuella samordningsförbundet 

alternativt solidariskt mellan kommunerna. 

Socialchef Irene Bengtsson berättar att fem kommuner är på väg att 

samverka om ett gemensamt finansiellt samordningsförbund. Arbetet 

med det gemensamma beslutsunderlaget pågår. Beslutsunderlaget 

väntas vara klart till socialnämndens sammanträde 2017-09-28. Ärendet 

ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 158   SN.2017.167     
 

Socialnämndens ekonomi, åtgärdsplan  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-08-15 § 135 att ge socialförvaltningen i 

uppdrag att återkomma med fortsatta åtgärder, löpande fram till 

årsskiftet. 

Socialchef Irene Bengtsson berättar att arbetet med att anpassa 

verksamheten till den ekonomiska ramen fortskrider. Under vecka 37 

hålls uppföljningar med socialförvaltningens chefer. Vid 

uppföljningarna kommer det att fokuseras både på ekonomin och 

verksamheten. Det närmaste halvåret kommer att bli mycket viktigt, 

med beslut om kommunens budgetramar för 2018 och därefter beslut 

om socialnämndens internbudget för 2018. 

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 159   SN.2017.12     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2017-08-16, i ärendet om månadsuppföljning, 

behandlat socialnämndens förväntade underskott. Kommunstyrelsen 

beslutar bland annat att efterhöra med socialnämnden om lämnade 

uppgifter och om aktuella uppgifter avseende mätbara tidssatta mål för 

minskade placeringskostnader av barn. 

Kommunstyrelsen har 2017-08-16 beslutat att anta socialnämndens 

riktlinjer för POSOM-verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen om månadsuppföljning maj 

2017 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen om antagande av riktlinjer för 

POSOM  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 160   SN.2017.13     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2017-08-08 - 2017-08-28: 

2017-08-10 - Skrivelse om en uppkommen situation kopplad till en 

lämnad orosanmälan. Skrivelsen är sänd till Inspektionen för vård och 

omsorg, som lämnat kopia till socialförvaltningen i Örkelljunga 

kommun. - dnr SN.2017.214 S 

2017-08-17 - Skrivelse från VoB Syd AB om genomförd enkät och 

presentation av resultatet. - dnr SN.2017.217 

2017-08-24 - Ansökan från enskild till Kronofogden, med kopia till 

socialnämnden. - dnr SN.2017.221 S 

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 161   SN.2017.47     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med 2017-08-31. Uppgifter saknas om antal ej 

verkställda beslut, antal bifall till Säbo, antal bifall till demensboende 

och antal bifall till parboende. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik augusti 2017  

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 162   SN.2017.38     
 

Statistik försörjningsstöd och arbetslöshet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Statistik för försörjningsstöd och arbetslöshet till och med 2017-08-31. 

 

Beslutsunderlag 

Statistik t.o.m augusti 2017  

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 163   SN.2017.9     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

  

Sammanfattning 
Redovisning av delegationsbeslut 2017-08-15 - 2017-09-04. 

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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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 164   SN.2017.10     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2017-08-15 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, med 

hänvisning till att Förvaltningsrättens beslut om vård inte kan 

avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa/utveckling. 

 Ordförandebeslut 2017-08-15 (fattat av ordförande) att placera 

omedelbart omhändertagen på HVB enligt 11 § LVU.  

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 165   SN.2017.11     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-12-16 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-08-08: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU, efter 

ordförandebeslut 2017-08-15 

Beslut 2017-08-23: Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet 

 

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. 

Information om kommunens uppsägning av avtal om HVB-platser, som 

lett fram till en tvist mellan kommunen och företaget som driver HVB-

verksamheten. Samtal förs om vad socialnämnden anser om den 

aktuella situationen, och hur kommunen ska förhålla sig i rådande 

förhandlingar. 

Socialnämndens beslut 2017-05-02 om omorganisation, steg 3, innehöll 

att två medarbetare skulle erbjudas andra tjänster. Irene Bengtsson 

informerar om att medarbetarna tecknat anställningsavtal för sina nya 

uppdrag. 

 

____________ 
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Övriga frågor  

Jane Holmström Björkman (S) frågar om när kvalitetsgranskningen av 

LSS-verksamheten väntas bli klar. Irene Bengtsson svarar att 

granskningen väntas bli klar under september 2017. 


