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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 168   SN.2017.225     
 

Information om målstyrningsprocess och 
kommunövergripande styrkort  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
NN från Serkon informerar om Örkelljunga kommuns nya 

målstyrningsprocess. 

Örkelljunga kommun har under våren 2017 arbetat med att ta fram en 

modell för målstyrning. Styrmodellen bygger på att kommunen tar fram 

ett så kallat styrkort. Styrkortet ska innehålla framgångsfaktorer, 

mätmetoder och mål som ska gälla över fyra år. I detta skedet blir det 

emellertid mål för perioden 2018-2019. 

Styrkort ska tas fram både på kommunövergripande nivå och av 

nämnderna. I socialnämndens och utbildningsnämndens verksamheter 

ska det även tas fram styrkort på enhetsnivå. Grundtanken är att det ska 

finnas en obruten målkedja, med samma upplägg, genom hela den 

kommunala organisationen. Målen ska vara konkreta och 

uppföljningsbara. Målstyrningen ska koppla ihop visioner och mål.  

NN redovisar vilka övergripande framgångsfaktorer, mätmetoder och 

mål som arbetats fram inom kommunen. Vidare informeras om hur det 

kommunövergripande styrkortet har utformats, och grunderna till ett 

kommande styrkort för socialnämnden. 

Uppdraget till nämnderna är att arbeta fram ett nämndsstyrkort tills i 

början av november 2017. Ambitionen är att kommunfullmäktige ska 

fatta beslut om styrkortet för hela kommunen 2017-11-27. Styrkorten 

för enheterna ska vara klart 2017-12-20. 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 169   SN.2017.246     
 

Budget 2018 socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna underlaget för budget 2018 och föreslå 

budgetberedningen att lämna kompensation i ram 2018 med 

3,6 mkr för helårseffekt av löneökningar 2017, hyreshöjning, 

prisökning och höjning av sociala avgifter, samt begära 

ytterligare 0,6 mkr för arbetet med heltid som norm i 

enlighet med socialnämndens beslut 2017-08-15 § 147 (0,6 

mkr utöver tidigare års beslutade anslag om 0,5 mkr), samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda de framtagna 

möjliga verksamhetsförändringarna. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit fram budgetunderlag inför budget 2017. 

Budgetunderlaget beskriver dagens verksamhet, vilka utmaningar som 

finns samt vilka behov som finns eller väntas komma. 

Mot bakgrund av det prognostiserade underskottet 2017 har ett antal 

möjliga verksamhetsförändringar listats. Dessa kräver ytterligare 

utredning och behandling innan de eventuellt kan genomföras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande om budget 2018, socialförvaltningen 

Budgetunderlag 

Underlag om möjliga verksamhetsförändringar  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomikontoret/budgetberedningen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 170   SN.2017.236     
 

Förslag till ny taxa för matdistribution i ordinärt boende  

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att från och med 2018-01-01 höja avgiften för matdistribution 

med 12 kronor, så att nytt totalt pris per portion blir 60 

kronor. 

 

Sammanfattning 
Den totala avgiften för att få en portion mat (lunch och efterrätt) 

hemlevererad i ordinärt boende från hemvården är 48 kronor, varav 

6,10 kronor per levererad portion tillfaller hemvården som ersättning 

för att köra hem maten. 

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att se över taxan för 

matdistribution i ordinärt boende, som ett led av socialnämndens 

ekonomiska åtgärdsplan. 

I tjänsteskrivelse 2017-09-13 föreslår socialchef Irene Bengtsson och 

utvecklingsstrateg Susanne Olsson att avgiften för matdistribution höjs 

med 12 kronor från 6,10 kronor till 18,10 kronor. Priset per portion för 

kunden ökar från 48 kronor till 60 kronor. Intäkterna per år (beräknat 

på 40 003 portioner) uppskattas att öka från 244 000 kronor till 724 000 

kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny taxa för matdistribution i ordinärt boende  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Susanne Olsson, utvecklingsstrateg (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 171   SN.2017.94     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport till och med 2017-08-31. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per 2017-08-31  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 172   SN.2017.167     
 

Socialnämndens ekonomi, åtgärdsplan  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

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

uppdrag att återkomma med fortsatta åtgärder, löpande fram till 

årsskiftet. 

Socialchef Irene Bengtsson berättar att det kommer bli ökad 

noggrannheten vid bedömningar om vakanta tjänster ska återbesättas. 

Ansvaret för att bedöma om vakanta tjänster behöver tillsättas kommer 

att ligga på socialchefen. I övrigt har ekonomisk information lämnats i 

tidigare ärenden §§ 169-171. 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 173   SN.2017.226 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 har 2017-08-30 inkommit med en 

rapport enligt Lex Sarah avseende en händelse på Södergården. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-09-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 174   SN.2017.215     
 

Riktlinjer för socialförvaltningens integrationsarbete  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta riktlinjerna för socialförvaltningens integrationsarbete. 

 

Sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgen har tagit fram förslag till riktlinjer för 

socialförvaltningens integrationsarbete. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för socialförvaltningens integrationsarbete - förslag 2017-08-

14  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Charlotta Magnusson, verksamhetschef 

Annette Mårtensson, flyktingsamordnare 

NN, integrationshandläggare 

NN, integrationsutvecklare
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 175   SN.2017.18     
 

Bemyndiga personer att få behörighet att utfärda 
anvisningar för utbetalning av försörjningsstöd till bank, 
SUS  

 

Socialnämnden beslutar 

att bemyndiga NN, socialsekreterare; NN, socialsekreterare; 

NN, familjebehandlare; NN, samordnare öppenvården; NN, 

flyktingsamordnare; NN, nämndsekreterare; NN, 

integrationshandläggare; NN, administratör; NN, 

socialsekreterare; NN, HVB Hjelmsjövik; och NN, HVB 

Hjelmsjövik, att två i förening utfärda anvisningar för 

utbetalning av försörjningsstöd till Swedbanks 

utbetalningssystem (SUS). 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden bemyndigar personal att två i förening utfärda 

anvisningar för betalning av försörjningsstöd till Swedbanks 

utbetalningssystem (SUS). Nytt bemyndigande görs kontinuerligt. 

Den nu aktuella ändringen innebär att NN, NN och NN tas bort, samt 

att NN läggs till. 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomikontoret 

NN
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 176   SN.2017.182 S     
 

Klagomål med önskan om skriftligt utlåtande avseende 
umgängesärende  

 

Socialnämnden beslutar 

att ställa sig bakom socialförvaltningens bedömning i ärendet, 

samt 

att uppdra åt socialchefen att överlämna ärendet till 

Inspektionen för vård och omsorg för granskning. 

 

Sammanfattning 
Ärendet omfattas av sekretess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag (yrkanden) 
Yrkanden om bifall till arbetsutskottets beslutsförslag lämnas av Patric 

Carlsson (S), Niclas Bengtsson (SD) och Birgit Svensson (MP). 

Christer Unosson (KD) yrkar att socialnämnden överlämnar ärendet till 

Inspektionen för vård och omsorg för granskning. 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden, dels ett 

beslutsförslag från arbetsutskottet och dels ett tilläggsyrkande från 

Christer Unosson (KD). Yrkandena står inte i motsättning till varandra. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets 

beslutsförslag. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla yrkandet från 

Christer Unosson (KD), med tillägg om att socialchefen ges i uppdrag 

att genomföra överlämnandet. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse med klagomål 

Sms-kontakt om företräde och närvaro vid socialnämnden 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Jan Olof Andersson 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN 

Inspektionen för vård och omsorg 

Jan Olof Andersson, enhetschef IFO barn och unga 

Charlotta Magnusson, verksamhetschef IFO 

Handläggare
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 177   SN.2017.228     
 

Initiativ om oberoende utredning med anledning av 
ärende SN.2017.182 S  

 

Socialnämnden beslutar 

att avslå förslaget. 

 

Mot beslutet reserverar sig Therese Rosenlöf (C), Pär Nilsson (L),   

och Britt-Marie Renström (M). 

 

Sammanfattning 
2017-09-05 lämnar Therese Rosenlöf (C), Pär Nilsson (L), Christina 

Nilsson (M), Helena Lordhem (KD) och Britt-Marie Renström (M) in 

ett initiativ. 

Initiativet anknyter till en skrivelse 2017-06-20 (diarienummer 

SN.2017.182 S) från -------------. Skrivelsen behandlar hur 

socialförvaltningen agerat avseende ------------------------. Skrivelsen 

behandlas som ett eget ärende av socialnämnden (§ 176). 

I initiativet föreslås att en oberoende utredning tillsätts omgående 

gällande --------------------------, för att säkerställa besluten kring ----- 

bästa. 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-09-19 föreslår att förslaget avslås. 

Förslag (yrkanden) 
Christer Unosson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om 

avslag, med hänvisning till beslutet i § 176. 

Patric Carlsson (S) instämmer i Christer Unossons yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det enbart finns yrkande om bifall till 

arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar 

att avslå förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ om oberoende utredning med anledning av ärende 

SN.2017.182 S 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Expedieras till: 

Therese Rosenlöf (C) 

Pär Nilsson (L) 

Christina Nilsson (M) 

Helena Lordhem (KD) 

Britt-Marie Renström (M) 

Jan Olof Andersson, enhetschef IFO barn och unga 

Charlotta Magnusson, verksamhetschef IFO 

Handläggare
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 178   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 2017-09-07. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-09-07  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 179   SN.2017.60     
 

Finansiellt samordningsförbund, FINSAM  

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna förslag till förbundsordning innebärande att 

Samordningsförbundet NNV Skåne startar 2018-01-01, samt 

att godkänna ekonomisk kalkyl innebärande att Örkelljunga 

kommuns årliga andel är 177 314 kronor, samt 

att välja ledamot och ersättare i blivande styrelse, samt 

att godkänna att Ängelholms kommun antar ordförandeskapet i 

styrelsen. 

 

Socialnämnden beslutar för egen del 

att bevilja att arbetsutskottets ledamöter får medverka vid 

konferens 2017-10-06 klockan 9-16 i Örkelljunga, och för 

denna medverkan få ekonomisk ersättning enligt 

bestämmelserna om ekonomisk ersättning till 

förtroendevalda. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 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. Vidare beslutas att 

ställa sig positiv till att en projektledare anställs och att finansieringen 

får ske via det eventuella samordningsförbundet alternativt solidariskt 

mellan kommunerna. 

Det finns ett beslutsunderlag från Ängelholms kommun om bildande av 

samordningsförbundet NNV Skåne. Förbundet är tänkt att omfatta fem 

kommuner; Båstad, Klippan, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

Förslag till förbundsordning och kostnadsfördelning finns med i 

beslutsunderlaget. 

Socialchef Irene Bengtsson föreslår i tjänsteskrivelse 2017-09-19 att 

förslaget till förbundsordning godkänns innebärande att 

samordningsförbundet startar 2018-01-01. Vidare föreslås att den 

ekonomiska kalkylen godkänns där Örkelljunga kommuns årliga andel 

är 206 554 kronor. Ledamot och ersättare i styrelsen behöver väljas av 

kommunfullmäktige. Ordförandeskapet föreslås innehas av Ängelholms 

kommun. 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Efter arbetsutskottets behandling 2017-09-19 lämnas ett reviderat 

beslutsunderlag från Ängelholms kommun, där Örkelljunga kommuns 

årliga andel ändrats till 177 314 kronor. 

Konferens hålls 2017-10-06 i Örkelljunga om samverkan inom det 

finansiella samordningsförbundet. Arbetsutskottet föreslår att 

arbetsutskottets ledamöter beviljas att medverka, och därmed få 

ekonomisk ersättning enligt bestämmelserna om ekonomisk ersättning 

till förtroendevalda. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden korrigerar kommunens årliga andel till 177 314 kronor, 

vilket innebär en ändring jämfört med arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om finansiellt samordningsförbund NNV Skåne 

Underlag inför bildande av samordningsförbundet NNV Skåne 

(reviderat 2017-09-12) 

Inbjudan till konferens 2017-10-06  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 180   SN.2017.237     
 

Redovisning av extra anslag för delade turer  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-08-15 § 147 att i delårsrapport och 

kommunens årsredovisning 2017 redovisa handlingsplan med mätbara 

tidssatta mål gällande ökad sysselsättningsgrad i vården och minskning 

av delade turer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-08-23 föreslagit 

kommunstyrelsen att uppdra åt socialnämnden att inför budgetarbetet i 

oktober 2017 lämna redovisning av det beviljade extra anslaget 

avseende minskning av delade turer. Kommunstyrelsen har inte fattat 

beslut i ärendet. Eftersom redovisningen är klar, finns förutsättningar 

att besvara frågan i förväg. 

I tjänsteskrivelse 2017-09-13 från socialchef Irene Bengtsson och 

utvecklingsstrateg Susanne Olsson lämnas redovisning av hur anslaget 

använts under 2017. Under 2017 har befintliga medel använts till lön 

för en projektassistent, och till en utbildning i september. I 

tjänsteskrivelsen lämnas en övergripande redovisning av arbetet med 

minskning av delade turer och höjda sysselsättningsgrader. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av extra anslag för delade turer  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Susanne Olsson (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 181   SN.2017.9     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Redovisning av delegationsbeslut 2017-09-05 - 2017-09-27. 

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 

Organisationsförändring enligt 15.1 i delegeringsförteckningen: 

Socialchef Irene Bengtsson har 2017-09-04 beslutat om förändrad 

organisationen inom individ- och familjeomsorgen. Stefan Wendelin 

blir enhetschef för vuxenenheten, innefattande bistånd, 

försörjningsstöd, vuxenhandläggning (inklusive missbruk och våld i 

nära relationer) samt budget- och skuldrådgivning. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationslistor för de olika beslutstyperna 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 182   SN.2017.10     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2017-08-29 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om att placera omhändertagen på SiS ungdomshem 

Tysslinge, enligt 11 § LVU. 

 Ordförandebeslut 2017-08-30 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om handräckningsbegäran, enligt 43 § LVU. 

 

____________ 
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Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Inspektionen för vård och omsorg: 

Ärendet: Tillsyn av socialtjänstens handläggning rörande 

omplaceringar av ensamkommande barn i Örkelljunga kommun 

Beslut: IVO avslutar ärendet 

Skäl för beslutet: IVO redovisar i beslutet sina grunder och synpunkter 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-07-04 

Saken: Upphörande av vård enligt LVU 

Dom 2017-08-23: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-06-30 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (avslutad HVB-placering) 

Dom 2017-08-23: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-06-07 

Saken: Placering enligt LVU 

Dom 2017-09-05: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-02-27 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-09-08: Förvaltningsrätten undanröjer det överklagade 

beslutet och visar målet åter till socialnämnden för ny prövning av 

sökandes rätt till ekonomiskt bistånd för mars 2017. 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU, fråga om 

avskrivning 

Beslut 2017-09-14: Förvaltningsrätten avskriver målet 

 

____________
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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 augusti 2017 överlämnas till socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport augusti 2017  

 
 

____________ 
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Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2017-08-29 - 2017-09-20: 

 

2017-09-05 - Initiativ från nämndsledamöter/ersättare om oberoende 

utredning gällande umgänge, boende och tidigare utredningar i ärende 

med diarienummer SN.2017.182 S - dnr SN.2017.228 

2017-09-06 - Skrivelse med positiva synpunkter om äldreomsorgen - 

dnr SN.2017.229 S 

2017-09-06 - Skrivelse om nationell adoption - dnr SN.2017.230 S 

2017-09-11 - Skrivelse med klagomål gällande socialtjänsten, 

vidaresänt från Inspektionen för vård och omsorg dit klagomålet 

skickats - dnr SN.2017.232 S 

2017-09-12 - Skrivelse med positiva synpunkter om Tallgården - dnr 

SN.2017.233 S 

2017-09-12 - Skrivelse via kommunens hemsida med synpunkt på 

hemvården - dnr SN.2017.234 

2017-09-14 - Skrivelse från Bergs kommun med efterlysning av person 

som avvikit med ett LVU-placerat barn - dnr SN.2017.238 S 

2017-09-18 - Skrivelse via kommunens hemsida med synpunkter på 

hemvården och hemvårdens bilar - dnr SN.2017.243 

2017-09-19 - Skrivelse från Socialstyrelsen om arbete mot 

våldsbejakande extremism - dnr SN.2017.244 

2017-09-19 - Skrivelse om nationell adoption - dnr SN.2017.245 S 

 

____________ 
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Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att påpeka för Serkon och kommunstyrelsen att rapporten om 

flyktingverksamhetens intäkter och kostnader innehåller ett 

påstående (sista meningen på sidan nio) som inte stämmer 

överens med socialnämndens beslut 2017-01-31 § 19. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-08-23 uppmanat nämnderna 

om ekonomisk återhållsamhet. Kommunens förvaltningschefer 

uppmanas att vid uppkomna lediga tjänster göra en behovsprövning och 

överväga att inte tillsätta tjänsten. Vidare anmodas förvaltnings-

cheferna att göra en behovsprövning före det att nya avtal tecknas. 

Kommunfullmäktige har 2017-08-28 beslutat att lägga 

kommunstyrelsens beslut om enhetlig introduktion för alla 

ensamkommnande och nyanlända till handlingarna. 

Kommunstyrelsen har 2017-09-06 fattat beslut om målstyrning för 

Örkelljunga kommun. Beslutet innebär bland annat att nämnderna ges i 

uppdrag att arbeta fram nämndsstyrkort för respektive verksamhet med 

utgångspunkt från kommunfullmäktiges styrkort. 

Kommunstyrelsen har 2017-09-06 fattat flera beslut som rör 

flyktingverksamheten, som en följd av Serkons rapport om 

flyktingverksamhetens intäkter och kostnader. Bland annat har 

kommunchefen getts i uppdrag att genom ansvariga chefer/samordnare 

inom socialförvaltningen ta fram konkreta handlingsplaner för 

anpassning av verksamheten så att kostnaderna för verksamheten 

anpassas till intäkterna. Handlingsplanerna ska nämndsbehandlas och 

redovisas till kommunstyrelsen senast 2017-10-31. 

Kommunstyrelsen har 2017-09-06 beslutat att med beaktande lägga 

information från socialchef Irene Bengtsson och controller Jan Enberg 

till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-09-13 beslutat att lägga 

information till handlingarna om inlämnade yttranden (bland annat 

socialnämndens) om utredningen av ombyggnad av Solgården. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-09-13 beslutat att remittera 

socialnämndens förslag om ombyggnad av Tallgårdens kök till 

fastighetschef Anders Emgård för yttrande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-09-13 beslutat att uppdra åt 

kommunchefen att presentera ett förslag till handlingsplan för 

integrationsarbetet, som ska presenteras 2018-01-11. 

Förslag (yrkanden) 
Niclas Bengtsson (SD) påpekar att rapporten om flyktingverksamhetens 

intäkter och kostnader innehåller ett fel på sista meningen på sidan nio. 

I rapporten står att barn som skrivs upp i ålder av Migrationsverket har 

rätt att bo kvar på kommunens HVB under överklagningsprocessen. 

Socialnämndens beslut 2017-01-31 § 19 har inte denna lydelse. Niclas 

Bengtsson (SD) yrkar att socialnämnden påpekar detta för Serkon. 

Patric Carlsson (S) yrkar att påpekandet även lämnas till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att socialnämnden beslutar att lämna påpekandet till 

Serkon och kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott om uppföljning 

av månadsrapportering 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-08-28 om motion om 

sociala koder och respektfullt bemötande 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-09-06 om målstyrning i 

Örkelljunga kommun 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen om flyktingverksamhetens 

intäkter och kostnader, inklusive rapporten 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-09-06 om ekonomisk 

åtgärdsplan 

Protokollsutdrag från KSAU om utredning av ombyggnad av Solgården 

Protokollsutdrag från KSAU om renovering av Tallgårdens kök 

Protokollsutdrag från KSAU om handlingsplan för integrationsarbetet  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Serkon
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Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchefen lämnar aktuell information. 

Svar lämnas på fråga från 2017-09-05 om antal ensamkommande 

barn/ungdomar under 18 år. 2017-09-05 var antalet 48, med reservation 

för att uppgifter om åldersuppskrivningar inte är dagsaktuella. 

Beträffande tvisten om uppsägningen av avtalen gällande HVB Villa 

Stenbocken rapporteras att en stämningsansökan ska vara inlämnad av 

kommunens motpart. I nuläget väntar kommunen på att tingsrätten 

överlämnar stämningsansökan och ett föreläggande om svar. 

Arbetsmiljöverket har gjort en granskning av arbetsmiljön på 

Södergården, Tallgården och inom hemvården. Irene Bengtsson 

berättar att Arbetsmiljöverket funnit både sådant som de är positiva till 

och sådant som de har invändningar mot. I rapporten från 

Arbetsmiljöverket väntas det bli tyngpunkt på deras invändningar. 

 

____________ 
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Övriga frågor  

Mot bakgrund av NN:s presentation i § 168, bestämmer socialnämnden 

att förlänga sammanträdet 2017-10-31. Sammanträdet startar cirka 

09.00. På förmiddagen ska socialnämnden arbeta med mål och styrkort. 

På eftermiddagen sammanträder nämnden som planerat. Till 

förmiddagens målarbete ska socialförvaltningens ledningsgrupp, 

kvalitetsstrateg, nämndssekreterare och controller bjudas in. 

Christer Unosson (KD) framför önskemål om att få statitisk kring 

arbetslösheten, där det går att utläsa vilka arbetslöshetstal som finns i 

olika befolkningsgrupper. 


