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Tid och plats 2017-10-31 - Kommunhuset klockan 09.00-12.00 och 13.30-16.20 

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 
Heidie Bäck Johansson (S) - ledamot 
Pär Nilsson (L) - ledamot 
Birgit Svensson (MP) - ledamot 
Britt-Marie Renström (M) - ledamot 
 

Övriga deltagande Ersättare som inte tjänstgör:  
Betty Bencsik Gyürei (S) 
Elsie Eliasson (C) 
Kjell Söderlund (SPI) 
Susanne Nilsson (MO) 
 
Irene Bengtsson, socialchef 
Anders Svensson, nämndsekreterare 
Zenita Böcker, verksamhetschef, inte med när beslut fattas i § 190 
NN, Serkon §§ 189-190, inte med när beslut fattas i § 190 
Magnus Lind, enhetschef §§ 189-190, inte med när beslut fattas i § 190 
Madelaine Karlsson, verksamhetschef §§ 189-190, inte med när beslut fattas i 
§ 190 
Tommy Sundblad, verksamhetschef §§ 189-190, inte med när beslut fattas i § 
190 
Rose-Marie Karlsson, kvalitetsstrateg §§ 189-190 och § 192, inte med när 
beslut fattas i § 190 
Therese Finn, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 191-192 
NN, mobila teamet § 191 

Justering 
 

Justerare Niclas Bengtsson 
 

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset 2017-11-01 klockan 13.00 

Justerade paragrafer §§ 189 - 221  

Underskrifter  

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

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

Justerare  
................................................................. 
Niclas Bengtsson 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-10-31  

Datum för uppsättande 
av anslag 

2017-11-01 
 

Datum för nedtagande av 
anslag 

2017-11-24 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Socialförvaltningen 

Underskrift  
................................................................. 
Anders Svensson 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 189   SN.2017.8     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa dagordningen med tillägg enligt nedan. 

 

Beskrivning 
Den utsända dagordningen kompletteras med ärende om taxan för 

matdistribution till ordinärt boende. 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 190   SN.2017.225     
 

Målstyrningsprocess och nämndsstyrkort  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna styrkort 2018-2019 för socialnämnden, samt 

att översända socialnämndens styrkort till kommunstyrelsen för 

kännedom. 

 

Sammanfattning 
Örkelljunga kommun har under våren 2017 arbetat fram en modell för 

målstyrning. Styrmodellen bygger på att kommunen tar fram ett 

styrkort som ska innehålla framgångsfaktorer, mätmetoder och mål. I 

detta skede blir det mål för 2018 och 2019, därefter i fyraårsperioder. 

Styrkort ska tas fram både på kommunövergripande nivå och av 

nämnderna. 

Kommunfullmäktige har 2017-10-23 § 106 beslutat att anta ett 

kommunövergripande styrkort för 2018-2019. Kommunfullmäktige har 

vidare beslutat att upphäva alla måldokument som tidigare beslutats i 

kommunen på samtliga politiska nivåer. Det har också lämnats ett 

uppdrag till samtliga nämnder att arbeta fram nämndsstyrkort som 

stödjer måluppfyllelsern i det kommunövergripande styrkortet. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden genomför en workshop under sammanträdet 2017-10-

31 för att utarbeta nämndens mål och styrkort. Efter grupparbeten, 

redovisning och diskussion om de utarbetade målen, uppnås enighet 

kring följande styrkort.  

Framgångsfaktor trygghet 

Mätmetod: Andel brukare som känner sig ganska trygga/mycket 

trygga på särskilt boende respektive med stöd från hemvården. Mäts 

årligen av Socialstyrelsen. 

Mål 1: En vårdtagare i hemvården ska under 2018 ha max 12 olika 

undersköterskor (exklusive natten) på en 14-dagarsperiod. Under 2019 

är målet att antalet ska sjunka från max 12 till max 10. 

Mål 2: Inställelsetiden vid larm inom hemvården, från larm till insats, 

ska vara max 30 minuter dagtid och max 45 minuter nattetid. Vid larm 

inom särskilt boende gäller max 20 minuter. 

Framgångsfaktor hållbar tillväxt 

Mätmetod 1: NRI-faktorn "rekommendation" som mäts årligen via 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

SCB:s medborgarundersökning; "Kan du rekommendera vänner och 

bekanta att flytta till din kommun". 

Mål: I alla verksamheter ska det finnas brukargrupper. 

 

Mätmetod 2: Andel deltagare som vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet börjar arbeta eller studera. Egen 

undersökning (Kolada) som görs årligen. 

Mål: Deltagare inom arbetsmarknadsenhetens verksamhet som går 

vidare till anställning och/eller studier ska öka i förhållande till 

föregående år. 

Framgångsfaktor inkludering och tolerans 

Mätmetod 1: SKL:s informationsindex för kommunernas webbplatser. 

Mäts årligen. 

Mål 1: Hemsidan ska ha tydlig och relevant information. 

Mål 2: Verksamheten ska lämna svar när medborgare tar kontakt. 

Mätmetod 2: Andel anställda med utländsk bakgrund i relation till 

andelen med utländsk bakgrund i kommunen. Mäts årligen inom 

Familjen Helsingborg. 

Mål: Sökanden med rätt kompetens ska kallas till intervju, oavsett den 

sökandes bakgrund. 

Mätmetod 3: Fördelningen män/kvinnor i kommunens förvaltningar. 

Mäts årligen inom Familjen Helsingborg. 

Mål: Antalet heltidsanställningar inom socialförvaltningen ska öka. 

Framgångsfaktor attraktiv arbetsgivare 

Mätmetod 1: HME-index (hållbart medarbetarengagemang) och CMA 

Research (egen mätning). Ledarskap, motivation och styrning, som 

mäts vartannat år. 

Mål 1: Svarsfrekvensen vid medarbetarundersökningar ska vara lägst 

90 procent. 

Mål 2: Resultaten av medarbetarenkäten ska följas upp, återkopplas till 

medarbetare och ligga till grund för åtgärder. 

Mätmetod 2: Personalens utbildningsnivå - omsorgspersonal med 

adekvat utbildning på boende med särskild service för äldre. Mäts 

årligen. 

Mål: Alla medarbetare ska ha relevant utbildning för sitt arbete. 

Framgångsfaktor ekonomi 

Mätmetod: Resultatet i procent i förhållande till skatteintäkter och 

generella bidrag. 

Mål: Bedriva socialnämndens verksamhet inom beslutad budget 

(uppföljning sker löpande månadsvis). 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Dokument med underlag inför socialnämndens arbete med 

nämndsstyrkort (kompletterad version)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 

Socialförvaltningens chefer och stab
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 191   SN.2017.272     
 

Information från mobila teamet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
NN berättar om det mobila teamets verksamhet. Det mobila teamet 

består av både team för akuta åtgärder och närsjukvårdsteam. I de olika 

teamen ingår flera olika yrkeskategorier, bland annat läkare, 

sjuksköterskor och läkarsekreterare. Mobila teamet kan vidta olika 

typer av åtgärder, bland annat provtagning, insatser med läkemedel och 

blodtransfusion. De kan också göra direktinläggningar och akuta 

punktinsatser. NN avslutar med att redovisa en bedömning av mobila 

teamets effekter och resultat. 

 

____________ 
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SN § 192   SN.2016.281     
 

Kvalitetsgranskning av LSS-verksamheten 

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna kvalitetsgranskningen av LSS-verksamheten, samt 

att ge socialchefen i uppdrag att återkomma med en 

åtgärdsplan med anledning av kvalitetsgranskningen, samt 

att åtgärdsplanen ska vara klar i december 2017, och redovisas 

vid arbetsutskottets sammanträde 2017-12-19. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2016-09-06 § 181 att ställa sig bakom att 

2016 års kvalitetsgranskning genomförs inom LSS-omsorgen, samt att 

granskningen ska inkludera de uppföljningar som beslutats av 

socialnämnden med anledning av Lex Sarah-rapporter. 

Rose-Marie Karlsson och Therese Finn har 2017-10-10 överlämnat en 

kvalitetsgranskning av LSS-verksamheten. Granskningen innehåller 

intervjuer av brukare, personal, anhöriga och chefer. Det görs en 

genomgång av dokumentation, rutiner och kontaktpärmar. Vidare 

behandlas kompetensinventering, delegeringar samt sekretess och 

tystnadsplikt. I granskningsrapporten framförs även 34 förslag på 

åtgärder och förbättringar. 

Socialnämndens behandling 
Arbetsutskottets förslag till beslut är att kvalitetsgranskningen 

godkänns, och att socialchefen ges i uppdrag att återkomma med en 

åtgärdsplan. Socialnämnden bestämmer att det ska sättas en tidsgräns 

för åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen ska vara klar i december 2017, och 

redovisas vid arbetsutskottets sammanträde 2017-12-19. 

 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsgranskning av LSS-verksamheten  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Therese Finn, MAS 

Rose-Marie Karlsson, kvalitetsstrateg 

Verksamhets- och enhetschefer inom LSS
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 193   SN.2017.94     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten och uppföljningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport och uppföljning till och med 2017-09-30. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t.o.m 2017-09-30 

Ekonomisk uppföljning per september 2017  

 

____________ 
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signatur 
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SN § 194   SN.2017.167     
 

Socialnämndens ekonomi, åtgärdsplan  

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialchefen att på sammanträdet 2017-12-05 

lämna en redovisning kring utfallet av de 

besparingsåtgärder som antogs av socialnämnden 2017-07-

07 § 118. 

 

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

uppdrag att återkomma med fortsatta åtgärder avseende nämndens 

ekonomi, löpande fram till årsskiftet. 

I samband med den ekonomiska rapporten (föregående ärende) har det 

aktuella ekonomiska läget redovisats. 

Förslag (yrkande) 
Christer Unosson (KD) yrkar att det på sammanträdet 2017-12-05 

lämnas en redovisning kring utfallet av de besparingsåtgärder som 

antogs av socialnämnden 2017-07-07 § 118. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att socialnämnden ställer sig bakom yrkandet från 

Christer Unosson (KD). 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Irene Bengtsson, socialchef 

NN, controller 
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SN § 195   SN.2017.116     
 

Handlingsplan med mätbara tidssatta mål för minskade 
kostnader för placeringar av barn  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen, samt 

att påpeka att socialnämndens utgångspunkt är att placeringar 

av barn utanför det egna hemmet ska göras i mycket 

speciella fall där andra möjligheter är uttömda, samt 

att påpeka att samarbetet med skolan bedöms fungera bra, men 

att det ändå kan finnas möjligheter till förbättringar. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-04-04 § 55 att godkänna handlingsplan 

med mätbara tidssatta mål för minskade kostnader för placeringar av 

barn, samt att översända handlingsplanen till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har 2017-10-04 § 169 beslutat att uppdra åt 

socialnämnden att senast 2017-11-03 redovisa en reviderad 

handlingsplan för hur kostnaderna ska minska. Redovisningen bör 

också innehålla uppgifter om kostnader enligt de jämförelsetal som 

redovisats i tidigare rapporter och bokslut samt förändringar i antalet 

barn. Kommunstyrelsen efterfrågar också om det i budget 2017 

beviljade extra anslaget fått förväntad effekt. 

Enhetschef Jan Olof Andersson har 2017-10-13 överlämnat en 

tjänsteskrivelse med svar och upplysningar till kommunstyrelsen. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden vill särskilt lyfta fram dels det grundläggande synsättet 

vid placeringar av barn, dels möjligheterna till förbättrad samverkan 

med skolan. Dessa delar lyfts fram genom två påpekanden som att-

satser i beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan med mätbara tidssatta mål för minskade kostnader för 

placeringar av barn 

Tjänsteskrivelse med redovisning av kommunstyrelsens uppdrag 2017-

10-04 § 169  

 
____________ 
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Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Jan Olof Andersson, enhetschef IFO barn och unga (för kännedom)
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 196   SN.2017.56     
 

Information om internbudget för ensamkommande barn  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 

 

Socialnämnden beslutar för egen del 

att uppdra åt individ- och familjeomsorgen att lämna en 

redovisning till socialnämndens arbetsutskott avseende de tio 

ärenden med ensamkommande över 18 år som är placerade i 

familjehem eller på HVB. 

 

Sammanfattning 
Vid socialnämndens sammanträde 2017-02-28 § 46 presenterades en 

internbudget för verksamheten med ensamkommande barn. 

Internbudgeten tillkom efter ett uppdrag från kommunstyrelsen 2016-

11-02 § 183. I internbudgeten redovisades alla intäkter från staten. 

Vidare redovisades kostnader som verksamheten har för köp av platser 

på HVB och i familjehem, samt andra omkostnader såsom 

socialförvaltningens handläggare. Socialnämnden beslutade 2017-02-

28 att lägga informationen till handlingarna och konstatera att 

uppdraget slutförts. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-04 § 169 att uppdra åt 

socialnämnden att senast 2017-11-03 redovisa en uppföljning för 

verksamheten gällande ensamkommande barn, anpassad till det 

regelverk som trädde i kraft 2017-07-01. 

Socialfövaltningen har 2017-10-24, genom controller Jan Enberg, tagit 

fram en uppföljning för verksamheten gällande ensamkommande barn. 

Förslag (yrkanden) 
I sista stycket i uppföljningen anges att det för närvarande finns tio 

ensamkommande över 18 år, där nio är familjehemsplacerade och en 

HVB-placerad. Patric Carlsson (S) yrkar att en närmare redogörelse av 

dessa tio ärenden lämnas till socialnämndens arbetsutskott. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet från Patric 

Carlsson (S), genom att lämna ett uppdrag till individ- och 

familjeomsorgen att lämna en redovisning till socialnämndens 

arbetsutskott. 
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Beslutsunderlag 

Uppföljning av verksamheten för ensamkommande barn  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Jan Olof Andersson, enhetschef IFO 

NN, controller (för kännedom) 

Charlotta Magnusson, IFO-chef (för kännedom)
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SN § 197   KLK.2017.262  139  
 

Flyktingverksamhetens intäkter och kostnader i 
Örkelljunga kommun  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna handlingsplanen till kommunstyrelsen, samt 

att påpeka att omställningen till det nya ersättningssystemet 

pågår. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2017-09-06 § 164 behandlat Serkons rapport om 

flyktingverksamhetens kostnader och intäkter. Kommunstyrelsen har 

beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att genom ansvariga 

chefer/samordnare inom socialförvaltningen ta fram förslag till konkret 

handlingsplan för anpassning av verksamheterna så att kostnaderna 

anpassas till intäkterna. Enligt kommunstyrelsens beslut ska 

handlingsplanen beslutas i socialnämnden och redovisas för 

kommunstyrelsen senast 2017-10-31. 

Socialförvaltningen har 2017-10-24, genom controller Jan Enberg, tagit 

fram en handlingsplan gällande anpassning av verksamheterna. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden väljer att i beslutet påpeka att omställningen till det nya 

ersättningssystemet pågår. 

 

Beslutsunderlag 

SN - Handlingsplan gällande anpassning av verksamhet inom individ- 

och familjeomsorgen utifrån förändrade ersättningsnivåer från 

Migrationsverket  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

NN, controller (för kännedom)
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SN § 198   SN.2017.235     
 

Förslag till riktlinjer för familjehemsarvoden över SKL:s 
rekommendationer  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta följande riktlinjer för familjehemsarvoden som 

överstiger SKL:s rekommendationer: 

 Det grundläggande tillvägagångsättet ska vara att SKL:s 

rekommendationer följs. 

 I de fall barnets omvårdnadsbehov är sådant att en 

familjehemsförälder behövs hemma på heltid och det inte 

är aktuellt med ersättning för förlorad arbetsinkomst så 

kan arvode utgå motsvarande lön för en elevassistent i 

Örkelljunga kommun under en begränsad tid för att sedan 

övergå till SKL:s rekommenderade nivå. 

 Lönen för elevassistenter i Örkelljunga kommun är 

reglerad. Ingångslönen för 2017 är 19 100 kronor och den 

övre nivån är 26 900 kronor. Arvodesnivån får bestämmas 

inom dessa ramar utifrån vad som kan överenskommas och 

omständigheterna i det enskilda fallet. 

 Arvodet ska följa löneutvecklingen och räknas upp varje 

år, under förutsättning att barnet har fortsatt behov av att 

familjehemsföräldern är hemma på heltid. 

 

Sammanfattning 
Familjehemssekreterare NN har 2017-10-10 överlämnat förslag till 

riktlinjer för familjehemsarvoden som överstiger SKL:s 

rekommendationer.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinjer för familjehemsarvode som över SKL:s 

rekommendationer (reviderat förslag 2017-10-10)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Individ- och familjeomsorgen 

Intranätet
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SN § 199   SN.2017.258 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
------------ har 2017-10-04 överlämnat en rapport enligt Lex Sarah 

avseende en händelse som berör en boende på HVB Hjelmsjövik. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad version)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 200   SN.2017.261 S     
 

Rapportering enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
------------- har 2017-10-09 överlämnat en rapport enligt Lex Sarah 

avseende en händelse som berör LSS-verksamhetens korttidstillsyn. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 201   SN.2017.262 S     
 

Rapportering enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 

----------------- har 2017-10-09 överlämnat en rapport enligt Lex Sarah 

avseende en händelse som berör en boende på Södergården. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 202   SN.2017.277 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
---------------- har 2017-10-23 överlämnat en rapport enligt Lex Sarah 

avseende en händelse på Södergården 2017-10-18. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah (avidentifierad version)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 203   SN.2017.263     
 

Riktlinjer för serveringstillstånd  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta de reviderade riktlinjerna för serveringstillstånd. 

 

Sammanfattning 
Socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är från 2012. Det finns 

behov av att revidera riktlinjerna. 

Socialförvaltningen har genom nämndsekreterare Anders Svensson och 

verksamhetschef Charlotta Magnusson tagit fram förslag till nya 

riktlinjer, daterade 2017-10-11. Förslaget till beslut är att 

socialnämnden antar de nya riktlinjerna. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer serveringstillstånd (förslag 2017-10-11)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Alkoholhandläggare Ängelholms kommun 

Intranätet och hemsidan



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 204   SN.2017.264     
 

Delegationsordning för socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta delegationsordningen, samt 

att delegationsordningen gäller från och med 2017-11-03. 

 

Sammanfattning 
Nämnderna har av kommunledningen uppmanats att arbeta om sina 

delegationsordningar med utgångspunkt från en framtagen mall. Syftet 

är att alla nämnderna ska ha samma upplägg på sina 

delegationsordningar. 

Socialchef Irene Bengtsson och nämndsekreterare Anders Svensson har 

överlämnat förslag till ny delegationsordning, daterad 2017-10-09. 

Vissa ändringar har gjorts som en del av det nya upplägget. Det har 

också gjorts ändringar i sak som framgår av tjänsteskrivelse 2017-10-

09. Förslaget till beslut är att socialnämnden antar 

delegationsordningen. 

Socialnämndens behandling 
Vid sammanträdet redovisas att lagrumen för punkterna L.11 och L.12 i 

delegationsordningen behöver korrigeras. Socialnämnden ställer sig 

bakom dessa korrigeringar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om ny delegationsordning för socialnämnden 

Förslag (2017-10-11) till delegationsordning för socialnämnden  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda inom socialförvaltningen 

Intranätet och hemsidan



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 205   SN.2017.275     
 

Sammanträdesdatum 2018  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa följande sammanträdesdatum 2018: 

 - Socialnämnden 9 januari 

 - Arbetsutskottet 23 januari 

 - Socialnämnden 6 februari 

 - Arbetsutskottet 20 februari 

 - Socialnämnden 6 mars 

 - Arbetsutskottet 20 mars 

 - Socialnämnden 3 april 

 - Arbetsutskottet 17 april 

 - Socialnämnden 2 maj (onsdag, förmiddag 9.00) 

 - Arbetsutskottet 22 maj 

 - Socialnämnden 5 juni 

 - Arbetsutskottet 19 juni 

 - Arbetsutskottet 3 juli 

 - Socialnämnden 14 augusti 

 - Arbetsutskottet 21 augusti 

 - Socialnämnden 4 september 

 - Arbetsutskottet 18 september 

 - Socialnämnden 28 september (fredag, förmiddag 9.00) 

 - Arbetsutskottet 16 oktober 

 - Socialnämnden 6 november 

 - Arbetsutskottet 20 november 

 - Socialnämnden 4 december 

 - Arbetsutskottet 18 december 

Sammanträdena hålls tisdagar klockan 13.30 när inget annat 

anges. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämndens ledamöter och ersättare 

Berörda inom socialförvaltningen 

Kommunledningskansliet



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 206   SN.2017.179 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att delegera till socialnämndens ordförande att fatta beslut om 

kompletteringarna till Inspektionen för vård och omsorg.  

 

Sammanfattning 
2017-06-16 överlämnade enhetschef Tommy Sundblad en rapport  

enligt Lex Sarah. Rapporten handlar om en allvarlig risk för 

missförhållande på korttidsboendet på Tallgården, där en vårdtagare 

med demenssjukdom klättrat över räcket på en fransk balkong. 

Socialnämnden beslutade 2017-09-05 § 153 att godkänna vidtagna och 

föreslagna åtgärder, samt att göra anmälan till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO). 

2017-10-18 inkom en begäran från IVO om kompletteringar på fem 

punkter avseende utredningen. 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg 

Begäran från IVO om komplettering till anmälan  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Rose-Marie Karlsson, kvalitetsstrateg (för kännedom)



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 207   SN.2017.273     
 

Fråga om politisk medverkan vid möten om projektet 
Jämlik demensvård  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna att Jane Holmström Björkman (S), Annika 

Jönsson (M) och Lennart Anderberg (SD) får fortsätta 

representera socialnämnden på möten om projektet Jämlik 

demensvård.  

 

Sammanfattning 
Jane Holmström Björkman (S), Annika Jönsson (M) och Lennart 

Anderberg (SD) var utsedda som politiska representanter till ett möte 

2017-06-01 om projektet Jämlik demensvård, enligt beslut av 

socialnämndens arbetsutskott 2017-05-16 § 129. 

Jane Holmström Björkman har ställt fråga om hon ska fortsätta gå på 

möten som rör projektet.  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Jane Holmström Björkman 

Annika Jönsson 

Lennart Anderberg 

NN, demenssjuksköterska (för kännedom)



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 208   SN.2017.267     
 

Ansökan om statsbidrag 2018 för meningsfull 
sysselsättning till personer med psykisk 
funktionsnedsättning  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna och ställa sig bakom ansökan. 

 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Cecilia Lindberg Bossen och enhetschef Linda 

Haeggström inom LSS-verksamheten har 2017-09-30 lämnat in en 

ansökan till Socialstyrelsen. Ansökan handlar om meningsfull 

sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om statsbidrag 2018 för meningsfull sysselsättning till 

personer med psykisk funktionsnedsättning  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Cecilia Lindberg Bossen, verksamhetschef LSS 

Linda Haeggström, enhetschef LSS 

NN, controller



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 209   KLK.2017.328  759  
 

Förstudie - Granskning av kommunens insatser för att 
motverka arbetslöshet och bli självförsörjande  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga kommun har genom 

KPMG genomfört en förstudie/granskning av kommunens insatser mot 

arbetslöshet och för självförsörjning. Rapporten har översänts till 

socialnämnden. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att socialnämnden i 

huvudsak erbjuder ändamålsenliga insatser för personer som uppbär 

försörjningsstöd med syftet att de ska bli självförsörjande. Deras 

bedömning utifrån förstudien är att det inte är aktuellt med någon 

fördjupande granskning. Revisorerna planerar att följa upp frågan 

löpande vid de årliga dialogmötena. 

 

Beslutsunderlag 

Revisorerna - Förstudie, insatser för att motverka arbetslöshet och bli 

självförsörjande 

KPMG - Insatser för att motverka arbetslöshet och bli självförsörjande  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Magnus Lind, enhetschef arbetsmarknadsenheten



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 210   SN.2017.12     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporteringen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-09-20 beslutat att lägga 

information från socialnämnden och Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

till handlingarna. Informationen berör pilotprojekt kring 

individanpassat brandskydd. 

Kommunfullmäktige har 2017-09-25 beslutat att godkänna Örkelljunga 

kommuns delårsrapport per 2017-06-30. 

Kommunstyrelsen har 2017-10-04 beslutat om uppdrag till 

socialnämnden avseende dels handlingsplanen för mätbara tidssatta mål 

för hur placeringskostnaderna av barn ska minska, dels effekterna av 

anslag för arbete med delade turer, och dels uppföljning av 

verksamheten gällande ensamkommande barn. 

Kommunstyrelsen har 2017-10-04 beslutat att kommunens 

nämndsadministration ska samordnas och organiseras inom 

kommunledningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsen har 2017-10-04 beslutat att fastighetsenhetens ansvar 

utökas, så att all förhyrning av externa lokaler till kommunens 

verksamhet ska göras av fastighetsenheten. Beslutet gäller inte 

lägenheter som hyrs av socialförvaltningen för andrahandsuthyrning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-10-11 beslutat att teckna 

avtal med Tomas Live Produktion avseende Örkelljungadagarna 2018, 

med option för 2019 och 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från KSAU om pilotprojekt kring individanpassat 

brandskydd 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-09-25 om 

delårsrapport 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-10-04 om uppdrag i 

samband med budget 2017 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-10-04 om samordnad 

nämndsadministration 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-10-04 om samlat 

lokalförsörjningsansvar 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-11 om 

Örkelljungadagarna 2018  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 211   SN.2017.141     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapporter för september 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport september 2017 

Referensrapport september 2017  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 212   SN.2017.47     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med september 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m september 2017  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 213   SN.2017.38     
 

Statistik försörjningsstöd och arbetslöshet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Statistik om försörjningsstöd och arbetslöshet till och med september 

2017. 

 

Beslutsunderlag 

Statistik om försörjningsstöd och arbetslöshet t.o.m september 2017  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 214   SN.2017.48     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden 2017  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådens 

sammanträde 2017-10-19. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunala pensionärs- och handikappråden 2017-10-19  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 215   SN.2017.13     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2017-09-21 - 2017-10-24: 

2017-09-26 - Skrivelse från Malung-Sälens kommun om en mamma 

som avvikit med ett barn som vårdas enligt LVU - dnr SN.2017.247 S 

2017-09-25 - Skrivelse till socialchef om ett äldre individärende inom 

socialförvaltningen. I samma ärende har därefter ytterligare två 

handlingar, en film och en cd-skiva lämnats in. - dnr SN.2017.248 S 

2017-09-28 - Skrivelse med klagomål gällande individ- och 

familjeomsorgen (barn och unga). Vidaresänt från Inspektionen för 

vård och omsorg, dit klagomålet skickats. - dnr SN.2017.251 S 

2017-09-28 - Skrivelse med positiva synpunkter om Tallgården - dnr 

SN.2017.252 

2017-10-05 - Skrivelse om ett individärende som behandlats i annan 

kommun - SN.2017.259 S 

2017-10-05 - Skrivelse med klagomål om hemvården - dnr 

SN.2017.260 S 

2017-10-12 - Skrivelse från Riksbyggen till hyresgäst, sänd som kopia 

till socialnämnden - dnr SN.2017.265 S 

2017-10-12 - Skrivelse från Riksbyggen till hyresgäst, sänd som kopia 

till socialnämnden - dnr SN.2017.266 S 

2017-10-13 - Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

om rekommendation till landstingen att kostnadsfritt återkoppla resultat 

från hälsoundersökningar av placerad barn och unga till kommunerna - 

dnr SN.2017.269 

2017-10-23 - Skrivelse från Arbetsförmedlingen om ändrade villkor för 

nystartsjobb från 2017-11-01 - dnr SN.2017.276 

 

____________



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 216   SN.2017.11     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-08-22 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om interemistiskt beslut 

Beslut 2017-09-22: Förvaltningsrätten beslutar att interemistiskt bevilja 

den enskilde fortsatt placering i familjehem. Beslutet gäller omedelbart 

och i avvaktan på att rätten förordnar annat. 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-08-22 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om interemistiskt beslut 

Beslut 2017-09-26: Förvaltningsrätten beslutar att interemistiskt bevilja 

den enskilde fortsatt placering i familjehem. Beslutet gäller omedelbart 

och i avvaktan på att rätten förordnar annat. 

Ärendet: Ansökan från socialnämnden om vård enligt §§ 1 och 3 LVU 

Saken: Beredande av vård enligt LVU 

Dom 2017-10-06: Förvaltningsrätten bifaller socialnämndens ansökan. 

Ärendet: Socialnämndens beslut 2017-04-24 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-10-11: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Ärendet: Socialnämndens beslut 2017-08-22 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen 

Dom 2017-10-20: Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Det 

interimisktiska beslutet från 2017-09-22 ska inte gälla längre. 

 

____________



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 217   SN.2017.9     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2017-09-28 - 2017-10-30 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för funktionsnedsättning enligt 

socialtjänstlagen 

 Delegationsbeslut för funktionsnedsättning enligt LSS 

 Faderskapsärenden (fem ärenden) 

 

Delegationsbeslut 2017-09-01 - 2017-09-30 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entledigande 

 

Beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer: 

 Beslut 2017-09-05 av socialchef Irene Bengtsson om att teckna 

avtal om samverkan under 2017 med Institutionen för kliniska 

vetenskaper i Malmö - dnr SN.2017.278 

 Beslut 2017-09-28 av socialchef Irene Bengtsson om tecknande 

av avtal med Region Skåne om familjecentralen i Örkelljunga - 

dnr SN.2017.274 

 Beslut 2017-10-09 om tecknande av avtal med PO-Skåne om 

personligt ombud 2018 och 2019 - dnr SN.2017.270 

 Beslut 2017-10-12 av socialchef Irene Bengtsson om fullmakt i 

mål vid Helsingborgs tingsrätt, avseende tvist mellan 

Välkommengruppen i Götaland AB och Örkelljunga kommun - 

dnr SN.2017.257 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 Beslut 2017-10-13 av socialchef Irene Bengtsson att lämna 

anmälan till upphandlingar inom IFO, VO och handledning 

2020 - dnr SN.2017.268 

 Beslut 2017-10-18 av socialchef Irene Bengtsson om att teckna 

förlikningsavtal med Triadrius AB - dnr SN.2016.190 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter av rapporter från Treserva och WinLas samt 

faderskapsärenden 
 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 218   SN.2017.10     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2017-10-02 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om remissyttrande avseende regeringskansliets remiss 

SOU 2017:53 God och nära vård, en gemensam färdplan och 

målbild. Beslutet tas som ett brådskande ordförandebeslut, då 

nämndens beslut inte kan avvaktas. Diarienummer i ärendet är 

SN.2017.180. 

 Ordförandebeslut 2017-10-09 (fattat av ordförande Annika 

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

 Ordförandebeslut 2017-10-09 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om handräckningsbegäran enligt 43 § LVU. 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-10-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 219   SN.2017.236     
 

Förslag till ny taxa för matdistribution i ordinärt boende  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att delegera till socialnämndens arbetsutskott att fatta beslut om 

yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

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

hemlevererad i ordinärt boende från hemvården är 48 kronor. Av denna 

avgift tillfaller 6,10 kronor hemvården som ersättning för att köra hem 

maten. 

Socialnämnden beslutade 2017-09-28 § 170 att föreslå 

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

matdistribution med 12 kronor, så att nytt totalt pris blir 60 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-25 § 271 att 

återremittera ärendet till socialnämnden och att remittera ärendet till 

utbildningsnämnden. Uppdraget till båda nämnderna är att lämna ett 

samordnat yttrande kring konsekvenserna av förslaget till ny taxa för 

matdistribution i ordinärt boende. Ärendet ska åter hanteras i 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-22. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchef Irene Bengtsson lämnar aktuell information. 

Vid socialnämndens sammanträde 2017-10-28 § 176 behandlades en 

skrivelse avseende skriftligt utlåtande och umgänge. En del av 

socialnämndens beslut var att överlämna ärendet till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) för granskning. IVO har svarat att de inte 

kommer att utreda ärendet. 

Tommy Sundblad har begärt att få lämna uppdraget som 

verksamhetschef för särskilda boenden, och enbart vara enhetschef för 

Tallgården. En sådan ändring påverkar hela socialförvaltningens 

ledningsorganisation, i synnerhet äldreomsorgen. Det kommer troligtvis 

att bli en tillfällig lösning, men ingenting är bestämt ännu. En trainee på 

kommunledningsförvaltningen kommer att hjälpa till med att göra en 

översyn av socialförvaltningens ledningsorganisation. 

En av socialförvaltningens verksamhetschefer har meddelat att hon 

kommer att gå vidare till en tjänst i en annan kommun. 

Ett avbrott inom IT-systemet 2017-10-27 ledde till vissa problem inom 

framför allt hemvården. 

Processen kring kommunens uppsägning av avtalen kring HVB Villa 

Stenbocken löper vidare. Välkommengruppen har lämnat in stämning 

till Helsingborgs tingsrätt, som kallat till muntlig förhandling 2017-11-

21. 

 

____________ 
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Övriga frågor  

Christer Unosson (KD) ställer fråga om städningen på Tallgårdens 

korttidsvård. Irene Bengtsson tar med sig frågan, och ska lämna svar 

vid senare tillfälle. 

Birgit Svensson (MP) ställer fråga om hur hennes förslag om 

medverkan i Maria Nordväst hanterats. Irene Bengtsson berättar att 

frågan tagits upp i budgetarbetet inför 2018.  


