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Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande  
Betty Bencsik Gyürei (S) - tjänstgörande ersättare för Patric Carlsson (S) 
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Birgit Svensson (MP) - ledamot 
Britt-Marie Renström (M) - ledamot 

Övriga deltagande Ersättare som inte tjänstgör: Helena Lordhem (KD), lämnar sammanträdet 
under § 28, Elsie Eliasson (C) och Susanne Nilsson (MO) 
Irene Bengtsson, socialchef 
Anders Svensson, nämndssekreterare 
Cecilia Lindberg Bossen, verksamhetschef § 1 
NN, controller §§ 2-3 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 1   SN.2016.281     
 

Åtgärdsplan för LSS-verksamheten  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna åtgärdsplanen. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden behandlade 2017-10-31 § 192 en kvalitetsgranskning 

av LSS-verksamheten. Socialnämnden beslutade att godkänna 

kvalitetsgranskningen, 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. 

Cecilia Lindberg Bossen, verksamhetschef för LSS-verksamheten, har 

på socialchefens uppdrag tagit fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen 

innehåller sju förbättringsförslag avseende serviceboenden, samt sex 

förbättringsförslag daglig verksamhet (Vågen och Solgården, men inte 

Hälsa med hästkraft och utflyttad verksamhet). Det finns också ett antal 

övriga förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Åtgärdsplan med aktiviteter och uppföljning av kvalitetsgranskningen 

av LSS-verksamheten  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

LSS-verksamheten 

Rose-Marie Karlsson (för kännedom) 

Therese Finn (för kännedom)
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SN § 2   SN.2017.317     
 

Förslag till överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård  

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna överenskommelsen. 

 

Sammanfattning 
2018-01-01 träder lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård i kraft. Den tidigare lagen om kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphör. Den nya lagen 

innehåller en möjlighet för parterna att göra en överenskommelse om 

när kommunernas betalningsansvar ska träda in eller om beloppet som 

ska betalas när tre dagar överskridits. Om ingen överenskommelse görs, 

gäller lagstiftningens regler. 

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tagit fram en 

överenskommelse för perioden 2018-01-01 – 2019-03-31. 

Överenskommelsen gäller enbart om samtliga skånska kommuner 

skriver under överenskommelsen senast 2018-01-31. Styrelsen för 

Kommunförbundet Skåne har 2017-12-08 rekommenderat 

kommunerna att politiskt anta överenskommelsen. 

Överenskommelsen innehåller särskilt två viktiga skillnader jämfört 

med lagen. Under perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 tillämpas en 

inkörningsperiod med betalningsansvar efter sju kalenderdagar på 

individnivå. Under perioden mellan 2018-04-01 - 2019-03-31 tillämpas 

en blandmodell med betalningsansvar efter 2,8 kalenderdagar, men där 

kommunerna får tillgodoräkna sig de dagar som patienter kunnat gå 

hem innan betalningsansvaret inträder. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv från Kommunförbundet Skåne om överenskommelse om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Upprättad överenskommelse (slutlig) mellan Region Skåne och 

Kommunförbundet Skåne  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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signatur 
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SN § 3   SN.2017.94     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport till och med 2017-11-30. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport per 2017-11-30 

Rapport per verksamhet 2017-11-30  

 

____________ 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 4   SN.2017.303 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 2017-11-29 inkommit med en 

rapport enligt Lex Sarah avseende en händelse på Södergården i 

samband med ett vak 2017-11-24--25. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 5   SN.2017.304 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef Tommy Sundblad har 2017-11-29 inkommit med en rapport 

enligt Lex Sarah avseende en händelse med en vält rullstol på 

Tallgården 2017-11-01. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
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SN § 6   SN.2017.226 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna nedanstående åtgärder, samt 

att rapporten ska leda till anmälan till Inspektionen för vård 

och omsorg. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef Agneta Christensson har 2017-08-30 inkommit med en 

rapport enligt Lex Sarah, avseende händelse där en vårdtagare inte fått 

sitt inkontinensskydd bytt under natten. 

Rapporten har utretts av Rose-Marie Karlsson. I utredningen lämnas 

sex stycken åtgärdsförslag. 

1. Ansvarig enhetschef ska upprätta rutiner angående hur personalen 

ska arbeta på natten, samt hur ofta tillsyner och byten av 

inkontinensskydd ska ske. Detta ska göras tillsammans med 

sjuksköterskan på respektive avdelning. 

2. All personal ska känna till och arbeta utifrån varje vårdtagares 

genomförandeplan detta ska även säkerställas. 

3. Enhetschefen ska göra värdegrunden känd för all personal på deras 

APT med start från och med 2018-01-15. 

4. Vikarier bör inte arbeta ensamma på avdelningarna på natten. Om 

det finns fyra i personalen, varav två vikarier och två 

tillsvidareanställda, ska de delas upp så att tillsvidarepersonal arbetar 

med vikarierna. 

5. När personalen har fått sin medicindelegation indragen ska det göras 

en handlingsplan på hur delegationen ska återfås. Kan inte delegationen 

återfås bör andra åtgärder angående anställningen på natten åtgärdas. 

Här ska även vikariens uppträdande inför kolleger och vårdtagare tas i 

beaktande. 

6. En åtgärdsplan ska upprättas om vad och när de olika åtgärderna 

sätts igång. Åtgärdsplanen ska vara klar 2018-02-01. Beslutet ska följas 

upp av utredaren senast 2018-02-15 . 

Lex Sarah-rapporten föreslås leda till anmälan till Inspektionen för vård 

och omsorg. 
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Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah (avidentifierad) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (avidentifierad version)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Agneta Christensson 

Rose-Marie Karlsson 

Inspektionen för vård och omsorg
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SN § 7   SN.2017.352 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
Undersköterska NN har 2017-12-28 inkommit med en rapport enligt 

Lex Sarah avseende en händelse på Södergården 2017-12-24 med fall 

på golvet, larm och tillsyn . 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
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signatur 
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SN § 8   SN.2017.354 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Distriktssköterska NN har 2017-10-04 tagit fram en rapport enligt Lex 

Sarah avseende en person med missbruksproblematik och som saknar 

bostad. 

Rapporten lämnades direkt till utredare, och registrerades därför inte i 

diariet. Utredare har i god tro antagit att rapporten varit registrerad i 

diariet. Missförståndet upptäcktes 2017-12-29. 

Rapporten har utretts av socialförvaltningen. Utredningen kommer att 

behandlas av socialnämndens arbetsutskottet 2018-01-23. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
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SN § 9   SN.2017.239     
 

Begäran om svar på frågor efter inspektion på HVB 
Hjelmsjövik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lämna svar enligt nedan till Inspektionen för vård och 

omsorg. 

 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2017-10-25 en 

inspektion på HVB Hjelmsjövik. IVO har 2017-12-04 lämnat en 

begäran om att Örkelljunga kommun ska besvara sju frågor. 

Enhetschef Patrik Berglin har 2017-12-13 tagit fram följande förslag 

till svar. 

Fråga 1: Har länge har det bott barn och unga i de, tidigare kallade, 

utslusslägenheterna? 

Svar: Det har bott barn/unga i de, tidigare kallade, utslusslägenheterna 

sedan våren 2013. Antalet lägenheter har varierat efter behov under 

årens lopp. 

Fråga 2: Vilka åldrar hade de barn/unga som tidigare bodde i 

lägenheterna? 

Svar: Åldern på de barn/unga som tidigare bott i utslusslägenheterna 

har varit mellan 18-21 år, i något enstaka fall 17 år. 

Fråga 3: Vilka åldrar är de barn/unga som nu bor i lägenheterna? 

Svar: Åldern på de barn/unga som nu bor i lägenheterna är 18-19 år. 

Åldern på de barn/unga som bor i stödboendet Hjelmsjöhof är 17-19 år. 

Fråga 4: Vad är skälet till att ungdomarna är inskrivna på HVB 

Hjelmsjövik fast de är boende i lägenheter? 

Svar: Stödboendet Hjelmsjöhof öppnades i februari 2017. De som 

flyttade dit har alla biståndsbeslut stödboende. Tre stycken unga 

flyttade tidigare direkt från HVB Hjelmsjövik till lägenheter med 

biståndsbeslut HVB och det har hängt kvar på dem. 

Fråga 5: Finns det inskrivningsbeslut enligt 3 kap 11 § 

socialtjänstförordningen på ungdomarna som är boende i lägenheterna? 

Svar: Ja det finns det. 
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Fråga 6: Har ungdomarna placeringsbeslut på boende i lägenhet? 

Svar: Svaret är ja till de som har biståndsbeslut stödboende och 

fortsättningsvis kommer alla att ha det. 

Fråga 7: Vad är skälet till att ovan nämnda lägenheter inte anmälts som 

stödboende? 

Svar: Vi har missat detta men nu är det åtgärdat för de adresser där det 

bor barn/unga med biståndsbeslut stödboende. 

 

Beslutsunderlag 

Begäran från IVO om svar på frågor 

Protokoll fört vid IVO-inspektion vid HVB Hjelmsjövik 

Tjänsteanteckning från IVO 2017-11-21 

Svar på frågor enligt begäran från IVO  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Patrik Berglin
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SN § 10   SN.2017.314     
 

Tillägg i delegationsordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att göra nedanstående tillägg i delegationsordningen, samt 

att ändringen träder ikraft 2018-01-12. 

 

Sammanfattning 
Nuvarande delegeringsordning täcker inte in situationer där 

betalningsmottagaren av studiemedel behöver ändras, som en följd av 

en placering. CSN har vid något tillfälle krävt beslut, och med 

nuvarande delegation måste ärendet antingen tas upp i socialnämnden, 

eller om det är brådskande hanteras via ett ordförandebeslut. Detta är en 

alltför omständlig hantering av ärenden som i normalfallet är en direkt 

följd av ett placeringsbeslut. Mot denna bakgrund föreslås att en ny 

punkt läggs till i delegationsordningen. 

Ny punkt H.35 i delegationsordningen 

Ärende: Beslut om framställning till CSN om ändring av 

betalningsmottagare för studiemedel när barnet är placerat utanför 

hemmet. 

Delegat: Socialsekreterare 

 

Beslutsunderlag 

Tillägg i delegationsordningen  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Hemsidan/intranätet 

Berörda inom individ- och familjeomsorgen
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signatur 
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SN § 11   SN.2017.341     
 

Plan för intern kontroll 2018  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta plan för intern kontroll 2018, i enlighet med 

socialförvaltningens förslag 2018-01-02. 

 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt kommunallagen skyldighet att följa upp sin 

verksamhet och bedriva intern kontroll. Kommfunfullmäktige 

fastställde 1997 ett reglemente för intern kontroll, där kommunstyrelsen 

har det övergripande ansvaret för intern kontroll inom sina respektive 

verksamhetsområden. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2017-12-19 § 392, att uppdra 

åt socialförvaltningen att lämna förslag till plan för intern kontroll med 

följande sex kontrollområden. 

1. Ekonomifunktion – fortsatt kontroll av uppföljningar/återkopplingar, 

tillgänglighet till controller och träffsäkerhet i prognoser 

2. Avvikelserutiner – stickprov på avvikelser inom olika 

verksamhetsområden 

3. Teamsamverkan – teamsamverkan avseende avvikelser 

4. Läkemedelshanteringen – kontroll av hanteringen av läkemedel och 

åtgärder för att förhindra stölder 

5. Ersättningar för ensamkommande barn – kontroll av vilka konse-

kvenser som statens ersättningssystem får för Örkelljunga kommun 

6. Antalet placering – kontroll av antalet placeringar och dess 

utveckling under 2018 

Det finns ett förslag från socialförvaltningen, daterat 2018-01-02.  

 

Beslutsunderlag 

Plan för intern kontroll 2018 (förslag från socialförvaltningen 2018-01-

02)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen (för kännedom)
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SN § 12   SN.2015.339     
 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt SoL  

 

Socialnämnden beslutar 

att revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i enlighet med 

socialförvaltningens förslag. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-12-05 § 229 att godkänna föreslagna 

och vidtagna åtgärder avseende en Lex Sarah-rapport från 2017-08-16 

om handläggning av försörjningsstödsärenden. En av åtgärderna var att 

revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd gällande rimliga tider och 

kvalitetsnivåer från ansökan till beslut, för nyansökan och återansökan. 

Från socialförvaltningen (individ- och familjeomsorgen) finns följande 

förslag till revidering. 

Förslag till ändring av riktlinjer avseende återansökan respektive 

nyansökan för försörjningsstöd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

För att veta om en återansökan har inkommit i tid: 

- Ansökan som inkommit före klockan 12.00 på dagen är att betrakta 

som dag 1. 

- Inkommer ansökan efter klockan 12.00 räknas dag 1 på följande dag. 

- Om ansökan inte är komplett vid första inlämning så påbörjas dag 1 

när handläggare har det totala underlaget för att kunna utreda om 

sökande är berättigad eller ej till försörjningsstöd. 

- Vid återansökan och ansökan är komplett ska beslut fattas inom fem 

arbetsdagar. 

För att veta om en nyansökan har inkommit i tid: 

- Nyansökan som inkommit före klockan 12.00 på dagen är att betrakta 

som dag 1. 

- Inkommer nyansökan efter klockan 12.00 räknas dag 1 på följande 

dag. 

- Om nyansökan inte är komplett vid första inlämning så påbörjas dag 1 

när handläggare har det totala underlaget för att kunna utreda om 

sökande är berättigad eller ej till försörjningsstöd. 

- Vid nyansökan och ansökan är komplett ska beslut fattas inom tio 

arbetsdagar. 

 

____________ 
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Expedieras till: 

Intranätet 

IFO vuxen
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SN § 13   SN.2017.203     
 

Arbetsmiljöverkets inspektioner på Södergården, 
Tallgården och hemvården  

 

Socialnämnden beslutar 

att översända svaren avseende inspektionsmeddelanden 

2017/046108, 2017/042706 och 2017/046110 till 

Arbetsmiljöverket, samt 

att delegera till socialnämndens arbetsutskott att fatta beslut om 

svaren avseende inspektionsmeddelandena 2017/034361 och 

2017/042691. 

 

Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket har under augusti och september 2017 genomfört 

granskningar av Södergårdens och Tallgårdens särskilda boenden, samt 

av delar av hemvårdens verksamhet. 

Arbetsmiljöverket har lämnat följande fem inspektionsmeddelanden: 

- Inspektionsmeddelande 2017/034361 

- Inspektionsmeddelande 2017/042691 (Södergården) 

- Inspektionsmeddelande 2017/046108 (Tallgården) 

- Inspektionsmeddelande 2017/042706 (hemvården syd) 

- Inspektionsmeddelande 2017/046110 (hemvården centrum) 

Arbetsmiljöverket har begärt svar till senast 2018-01-31. 

Svar har tagits fram för Tallgården, samt hemvården syd och centrum. 

Det kommer tas fram svar för de övriga två inspektionsmeddelandena, 

men de är inte klara vid tidpunkten för socialnämndens sammanträde 

2018-01-09. 

 

Beslutsunderlag 

Svar till Arbetsmiljöverket, avseende inspektion av hemvården syd 

rörlig personal, beteckning 2017/042706 

Svar till Arbetsmiljöverket avseende inspektion av hemvården centrum 

rörlig personal 

Bilagor till svar från hemvården (gäller båda inspektionsmeddelandena) 

Svar till Arbetsmiljöverket avseende inspektion av Tallgårdens 

äldreboende  

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Expedieras till: 

Arbetsmiljöverket 

Jimmy Larsson 

Åsa Löfstedt 

Tommy Sundblad 

My Persson 

Agneta Christensson



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 14   SN.2017.279     
 

Yttrande till Arbetsmiljöverket avseende Södergårdens 
särskilda boende  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna socialchefens yttrande 2017-12-28 till 

Arbetsmiljöverket som socialnämndens yttrande i ärendet. 

 

Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket har genomfört en tillsyn på Södergårdens särskilda 

boende. Bakgrunden är att Kommunal 2017-11-09 lämnat en begäran 

till Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket har 2017-12-18 översänt en kommunicering enligt 

förvaltningslagen. Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett 

föreläggande mot Örkelljunga kommun. Föreläggandet kommer 

innehålla krav inom följande fyra områden. 

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete - rutiner för medverkan samt 

utredning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud 

2. Undersökning, riskbedömning och vidta åtgärder - 

organisatorisk och social arbetsmiljö 

3. Första hjälpen och krisstöd 

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete - kunskaper 

Arbetsmiljöverket ger Örkelljunga kommun möjlighet att före 2018-01-

12 lämna yttrande kring det planerade föreläggandet. 

Socialchef Irene Bengtsson har 2017-12-28 lämnat förslag på yttrande 

till Arbetsmiljöverket. I processen har Kommunals huvudskyddsombud 

varit delaktiga. 

 

Beslutsunderlag 

Underrättelse från Arbetsmiljöverket om möjlighet till yttrande 

Yttrande till Arbetsmiljöverket 

Bilagor till punkt 1 

Bilagor till punkt 2 

Bilagor till punkt 3 

Bilaga till punkt 4  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
Expedieras till: 

Arbetsmiljöverket 

Kommunal 

Södergårdens enhetschefer



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 15   SN.2017.344     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

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

om överflytt av vårdnaden för NN, 20xxxxxx-xxxx, från 

förälder till NN, 19xxxxxx-xxxx, då föräldern 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 

Örkelljunga kommun i augusti 2015. NN bor sedan ---- på -------- i X. 

Mamman finns i X. Det har inte varit möjligt att komma i kontakt med 

henne. Pappan är avliden. 

Handläggaren bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad 

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

överflytt av vårdnaden från föräldern till nuvarande god man NN. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 16   SN.2017.342     
 

Nedläggning av faderskapsutredning  

 

Socialnämnden beslutar 

att avsluta inledd faderskapsutredning, med anledning av att 

NN fyller 18 år. 

 

Beslutet kan överklagas 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN 

Socialnämndens arbetsutskott i Höörs kommun har 2017-08-09 beslutat 

att flytta över faderskapsutredning beträffande NN till Örkelljunga 

kommun. Deras motivering är att NN har flyttat till Örkelljunga 

kommun och att Örkelljunga kommun är placeringsansvarig. 

Handläggaren föreslår att faderskapsutredningen ska avslutas. NN 

fyller 18 år 2018-01-xx. Socialnämndens skyldighet att fortsätta en 

inledd faderskapsutredning enligt 2 kap 1 § föräldrabalken upphör vid 

myndighetsdagen. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Den enskilde 

Personakt



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 17   SN.2017.343     
 

Ansökan till IVO om överflyttning av ärende  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 2 a kap 11 § socialtjänstlagen ansöka hos Inspektionen 

för vård och omsorg om att ärendet gällande NN, 20xxxxxx-

xxxx, flyttas från Örkelljunga kommun till Klippans 

kommun. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN1 

Särskilt förordnad vårdnadshavare: NN 

NN1 kom som ensamkommande barn från X i januari 2015. H-n har 

bott hos ------------, med medgivande från Örkelljunga kommun. I 

december 2016 kommunplacerades NN2 i Klippans kommun, och NN1 

flyttade med dit. 2017-05-16 beviljades NN1 familjehemsplacering hos 

NN2 enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 

Socialnämndens arbetsutskott i Örkelljunga kommun beslutade 2017-

07-04 § 178 att begära hos socialnämnden i Klippans kommun att 

ärendet flyttas från Örkelljunga kommun till Klippans kommun. 

Socialnämnden i Klippans kommun har, enligt delegationsbeslut av NN 

2017-07-14, avslagit begäran. 

Individ- och familjeomsorgen i Örkelljunga kommun bedömer fortsatt 

att NN1 har starkast anknytning till Klippans kommun, och att det med 

hänsyn till den enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och 

omständigheterna i övrigt är lämpligt att Klippans kommun övertar 

ansvaret. Därför föreslås att socialnämnden ansöker hos Inspektionen 

för vård och omsorg om överflytt. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 

 

____________ 
 
 

 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Expedieras till: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Personakt



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 18   SN.2017.345     
 

Överflyttning av vårdnaden  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 5 kap 2 § socialtjänstförordningen ansöka hos 

tingsrätten i Malmö om att vårdnaden för NN, xxxxxxxx-

xxxx, överflyttas från vårdnadshavarna till NN, xxxxxxxx-

xxxx. 

 

Motivering: En återflytt till de biologiska föräldrarna bedöms inte  

möjlig. Vårdnadshavare och familjehem önskar att en överflyttning av 

vårdnaden görs. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN1 

Vårdnadshavare: NN och NN 

Familjehem: NN2 

NN1 är omhändertagen enligt 2 § Lagen om särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). H-n bor i familjehemmet NN2 -------. Utredning 

har genomförts avseende överflyttning av vårdnaden. Handläggarens 

bedömning är att NN1:s behov av omvårdnad, omsorg och stimulans är 

stort. En återflytt till vårdnadshavarna bedöms inte vara möjlig med 

tanke på omvårdnadsbehovet. Handläggaren bedömer att nuvarande 

familjehem (NN2) tillgodoser NN1:s omvårdnadsbehov. 

Vårdnadshavare och familjehem önskar att en överflyttning av 

vårdnaden görs. Mot denna bakgrund föreslår handläggaren att 

socialnämnden ansöker hos tingsrätten om överflyttning av vårdnaden. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 

Utredning från handläggaren 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 19   SN.2017.346     
 

Överflyttning av vårdnaden  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 5 kap 2 § socialtjänstförordningen ansöka hos 

tingsrätten i Malmö om att vårdnaden för NN, xxxxxxxx-

xxxx, överflyttas från vårdnadshavaren NN till NN, 

xxxxxxxx-xxxx, och NN, xxxxxxxx-xxxx. 

 

Motivering: En återflytt till de biologiska föräldrarna bedöms inte  

möjlig. NN har stark anknytning till nuvarande familjehem. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN1 

Vårdnadshavare: NN 

Familjehem: NN2 

NN1 är sedan 20xx-xx-xx omhändertagen enligt LVU. H-n är placerad 

i familjehemmet NN2 i X. Utredning har genomförts avseende 

överflyttning av vårdnaden. Handläggarens bedömning är att NN1:s 

behov av omvårdnad inte kan tillgodoses av vårdnadshavaren. 

Handläggaren bedömer att nuvarande familjehem (NN2) tillgodoser 

NN1:s omvårdnadsbehov. NN1 bedöms ha stark anknytning till 

nuvarande familjehem. Mot denna bakgrund föreslår handläggaren att 

socialnämnden ansöker hos tingsrätten om överflyttning av vårdnaden. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-12-19 

Utredning från handläggaren 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 20   SN.2017.12     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2017-11-27--28 § 120 beslutat om budget för 

2018, samt fattat beslut om upplåning och taxor. 

Kommunfullmäktige har 2017-11-27--28 § 121 beslutat om finansiella 

mål för 2018. Kommunen ska årligen ha ett balanskravsresultat som 

minst uppgår till en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Soliditeten ska vara lägst 40 procent enligt fullfonderingsmodellen. 

Soliditeten ska vara lägst 60 procent enligt blandmodellen. 

Kommunfullmäktige har 2017-11-27--28 § 122 beslutat att Örkelljunga 

kommuns utdebitering för 2018 är oförändrat 19,06 kronor per 

skattekrona. 

Kommunfullmäktige har 2017-11-27--28 § 123 beslutat att godkänna 

tilläggsbudget 2 för 2017. 

Kommunfullmäktige har 2017-11-27--28 § 124 beslutat om medverkan 

i finansiellt samordningsförbund. 

Kommunfullmäktige har 2017-11-27--28 § 125 beslutat att Örkelljunga 

kommun ska representeras i Finsam av Carina Zachau som ledamot och 

Christer Olsson som ersättare. 

Kommfunfullmäktige har 2017-11-27--28 § 128 beslutat att godkänna 

stiftelsernas verksamhetsberättelser och revisionsberättelser. 

Kommunfullmäktige har 2017-11-27--28 § 129 beslutat att anta 

detaljplan för Mesen 1 m.fl, "Hälsoförskolan". 

Kommunstyrelsen har 2017-12-06 § 215 beslutat att lägga 

informationen från socialnämndens representanter om delade turer till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsen har 2017-12-06 § 217 beslutat att återstående kapital 

i Hilda och Vilhelm Olssons fond samt Örkelljunga kommuns sociala 

stiftelse för äldre och handikappade kan användas i enlighet med 

förslaget från socialnämndens arbetsutskott. 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen har 2017-12-06 § 218 beslutat att godkänna 

socialförvaltningens reviderade handlingsplan gällande förändrade 

ersättningsnivåer från Migrationsverket. Kommunstyrelsen har också 

beslutat att uppdra åt socialnämnden att ekonomiskt anpassa 

mottagningen av ensamkommande i enlighet med de ersättningar som 

Migrationsverket lämnar till kommunen. 

Kommunstyrelsen har 2017-12-06 § 230 beslutat att lägga 

socialnämndens styrkort till handlingarna. 

Kommunstyrelsen har 2017-12-06 § 235 beslutat om att utdela 

kommunal gratifikation till fyra personer för 25 års tjänstgöring i 

Örkelljunga kommun. För socialnämndens del berörs tre personer, 

varav två undersköterskor och en vårdare. 

Kommunstyrelsen har 2017-12-06 § 236 beslutat att förlänga Irene 

Bengtssons anställning som tillförordnad socialchef till och med 2018-

06-30. 

Kommunfullmäktige har 2017-12-18 § 138 beslutat att godkänna 

anvisningar inför årsredovisning 2017, i enlighet med 

ekonomikontorets förslag. 

Kommunfullmäktige har 2017-12-18 § 139 beslutat att nedskriva värdet 

på Örkelljunga kommuns anläggningstillgångar till ett värde av 31 727 

307 kronor, i enlighet med rekommendation i rapport från Serkon. 

Nedskrivningen redovisas direkt mot eget kapital och kommer inte vara 

resultatpåverkande. 

Kommunfullmäktige har 2017-12-18 § 150 beslutat att inrätta ett 

ungdomsråd i Örkelljunga kommun. 

Kommunfullmäktige har 2017-12-18 § 152 beslutat att godkänna 

gåvobrev avseende konstverket "Min kvadratur" och givarens villkor 

för överlåtelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-12-20 § 355 bland annat 

beslutat att godkänna tillägg till överenskommelse om finansiering av 

färdtjänst och riksfärdtjänst. Arbetsutskottet föreslår 

kommunfullmäktige att verksamhetsområden inklusive budgeten förs 

över från socialnämnden till kommunstyrelsen fr.o.m 2018-01-01. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om budget 2018 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om tilläggsbudget 2 2017 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om FINSAM 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om Örkelljunga kommuns 

stiftelser 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06 om delade turer 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06 om avveckling av 

sociala fonder och stiftelser 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-12-06 om 

flyktingverksamhetens intäkter och kostnader 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-12-18 om ungdomsråd 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-12-18 om gåva av 

konstverk 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20 om 

färdtjänst  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 21   SN.2017.141     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för november 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport november 2017  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 22   SN.2017.13     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2017-11-28 - 2017-12-31: 

2017-11-28 - Skrivelse från eHälsomyndigheten med information om 

nya krav på e-recept och om säkerhetsförändringar i IT-system - dnr 

SN.2017.302 

2017-12-01 - Skrivelse med synpunkter som berör 

biståndshandläggningen i ett enskilt ärende - dnr SN.2017.307 S 

2017-12-01 - Skrivelse från Länsstyrelsens med information om 

Socialstyrelsens hemlöshetsrapport 2017 - dnr SN.2017.308 

2017-12-04 - Skrivelse från Karlskrona kommun om barn som 

omhändertagits enligt LVU, men där deras vistelseort är okänd - dnr 

SN.2017.309 S 

2017-12-06 - Skrivelse från Inspektionen för vård och omsorg med 

påpekande om Socialstyrelsens instruktioner kring placering i 

stödboenden - dnr SN.2017.313 

2017-12-07 - Skrivelse från Barnens Vänner internationell 

adoptionsförening, med allmän information som rör adoptioner - dnr 

SN.2017.316 

2017-12-11 - Skrivelse från en enskild person till alla Sveriges 

kommuner med en orosanmälan rörande ett enskilt familjehem i 

Älvkarleby kommun - dnr SN.2017.320 S 

2017-12-18 - Skrivelse med intresseanmälan om nationell adoption - 

dnr SN.2017.326 S 

2017-12-11 - Skrivelse från enskild om behov av stöd (skrivelsen sänd 

till kommunstyrelsens ordförande, och efter flera vidarsändningar har 

skrivelsen nått socialförvaltningen). Kontakten har även lett till 

uppföljande skrivelser på senare datum. - dnr SN.2017.329 S 

2017-12-20 - Skrivelse från Statens institutionsstyrelse om förändrade 

avgifter vid placeringar från och med 2018-01-01 - dnr SN.2017.331 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

2017-12-19 - Skrivelse från Socialstyrelsen om nya bestämmelser för 

klagomålshantering och synpunkter på vården - dnr SN.2017.332 

2017-12-21 - Skrivelse från Unizon om föreningens skyddade boenden 

och boken "Det gäller barnen" - dnr SN.2017.333 

2017-12-22 - Skrivelse från Riksbyggen till enskild hyresgäst med 

anmodan om rättelse (skrivelsen sänd som kopia till socialnämnden) - 

dnr SN.2017.336 S 

2017-12-22 - Skrivelse från Heimstaden till enskild hyresgäst med 

varning om otillåten andrahandsuthyrning (skrivelsen sänd som kopia 

till socialnämnden) - dnr SN.2017.337 S 

2017-12-22 - Skrivelse (cirkulär) från SKL om ersättningar och villkor 

vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar 

med mera för 2018 - dnr SN.2017.338 

2017-12-22 - Skrivelse (cirkulär) från SKL om ersättningar till 

kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt 

LSS 2018 - dnr SN.2017.339 

2017-12-22 - Skrivelse (cirkulär) från SKL om ersättningar till 

kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt socialtjänstlagen 2018 - dnr 

SN.2017.340 

2017-12-22 - Skrivelse från Socialstyrelsen om utökad 

uppgiftsskyldighet för kommuner avseende kommunala hälso- och 

sjukvården - dnr SN.2017.349 

2017-12-22 - Skrivelse från Inspektionen för vård och omsorg till 

Sveriges kommuner om återkallelse av ett tillstånd avseende ett företag 

verksam inom personlig assistans - dnr SN.2017.350 

2017-12-27 - Skrivelse från Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällefrågor med information om eteblering av nyanlända unga 

och vuxna - dnr SN.2017.351 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 23   SN.2017.48     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden 2017  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från pensionärs- och handikappråden 2017-12-07. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunala pensionärs- och handikappråden 2017-12-07  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 24   SN.2017.47     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med 2017-11-30. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m 2017-11-30  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-01-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 25   SN.2017.11     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Länsstyrelsen i Skåne: 

Överklagat beslut: Örkelljunga kommuns beslut 2017-10-12 

Saken: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade som passagerare 

Länsstyrelsens beslut 2017-11-30: Länsstyrelsen avslår överklagandet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 

Ärendet: Anmälan enligt Lex Sarah från socialnämnden om händelse 

på korttidsboendet på Tallgården 

Beslut 2017-12-20: IVO avslutar ärendet och kommer inte vidta några 

ytterligare åtgärder 

Skäl för beslutet: IVO bedömer att socialnämnden efter komplettering 

fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-07-28 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-12-04: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-10-10 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (familjehemsplacering) 

Dom 2017-12-08: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-10-06 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (bostadssocialt hyreskontrakt) 

Dom 2017-12-18: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU, fråga om 

avskrivning 

Beslut 2017-12-19: Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare 

handläggning 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-07-03 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (särskilt boende) 

Dom 2017-12-19: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
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Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-08-22 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (familjehemsplacering) 

Dom 2017-12-19: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagat avgörande: Förvaltningsrätten i Malmös dom 2017-10-06, 

som innebar bifall till socialnämndens ansökan om vård enligt LVU 

Saken: Beredande av vård av unga 

Dom 2017-12-08: Kammarrätten avslår överklagandet 

 

____________ 
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SN § 26   SN.2017.9     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2017-12-05 - 2018-01-08 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (två ärenden) 

Delegationsbeslut 2017-12-01 - 2017-12-31 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer: 

 Beslut 2017-12-08 av verksamhetschef Zenita Böcker att teckna 

lokalt avtal med Solljungahälsan om läkarmedverkan för 

rådgivning, stöd och fortbildning i den kommunala hälso- och 

sjukvården - dnr SN.2017.318 

 Beslut 2017-12-08 av verksamhetschef Zenita Böcker att teckna 

lokalt avtal med Vårdcentralen Örkelljunga om läkarmedverkan 

för rådgivning, stöd och fortbildning i den kommunala hälso- 

och sjukvården - dnr SN.2017.319 

 Beslut 2017-12-13 av socialchef Irene Bengtsson att teckna 

avtal med SOS Alarm om mottagande och hantering av samtal 

angående social jour - dnr SN.2017.325 

 Beslut 2017-12-15 av kommunchef Charlotta Kabo Stenberg 

om godkännande av offert från Feelgood gällande Södergården 

- dnr SN.2017.335 

 Beslut 2017-12-28 av socialchef Irene Bengtsson att teckna 

projektöverenskommelse med Arbetsförmedlingen om projektet 

OPUS under 2018 - dnr. SN.2017.353 
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____________ 
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SN § 27   SN.2017.10     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

Ordförandebeslut 2017-12-04 (fattat av ordförande Annika Jönsson) 

om kompletterande svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

IVO har begärt komplettering på en tidigare inlämnad komplettering. 

Socialnämnden beslutade 2017-10-31 § 206 att delegera till ordförande 

att fatta beslut om kompletteringarna till IVO. 

Ordförandebeslut 2017-12-05 (fattat av ordförande Annika Jönsson) 

om familjehemsplacering enligt 11 § LVU, avseende en person som är 

omhändertagen enligt LVU. 

Ordförandebeslut 2017-12-15 (fattat av ordförande Annika Jönsson) 

om avslutande av vården, i enlighet med 21 § LVU. Föräldrarna har 

samtyckt till placering enligt socialtjänstlagen och vården enligt LVU 

kan därmed upphöra. 

 

____________ 
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SN § 28   SN.2018.2     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchefen lämnar aktuell information. 

Förhandsinformation lämnas om ett kommande ärende som berör 

verksamheten med ensamkommande barn. 

Det har försvunnit narkotiska läkemedel från flera basförråd. Berörda 

verksamheter har vidtagit åtgärder för att motverka att läkemedel 

försvinner. Bland annat har låscylindrar bytts ut och nya rutiner har 

införts eller ska införas. 

Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-11-21 och socialnämndens 

sammanträde 2017-12-05 ställdes frågor av Niclas Bengtsson (SD) 

respektive Lennart Anderberg (SD) om ett privat boende där 

Örkelljunga kommun köper platser. Frågorna berör olika händelser, 

men båda frågorna bygger på att boendet hyrt ut platser till andra 

vårdkategorier än de Örkelljunga kommun köper platser för. Irene 

Bengtsson berättar att socialförvaltningen genom Rose-Marie Karlsson 

och Kajsa Hiller har gjort en tillsyn på boendet, för att undersöka 

situationen för de boende som Örkelljunga kommun köper platser för. 

Enligt tillsynen har boendet hyrt ut till nya vårdkategorier. De boende 

inom olika vårdkategorier bor på olika ställen, och blandas inte. 

Tillsynen visar också att Örkelljunga kommuns löpande tillsyn 

avseende de egna placeringarna bör utökas. Till protokollet antecknas 

att det fortsatt finns olika synsätt mellan frågeställarna och 

socialförvaltningen. 

Rekrytering pågår av en ny verksamhetschef till individ- och 

familjeomsorgen. I nuläget pågår intervjuer med ett urval av de 

sökande. 

Information om en incident med en enskild person som har hemvård 

och brandvarnare. Händelsen bestod av brandutveckling i boende, men 

brandvarnaren gjorde att skadan kunde begränsas. 

Information lämnas om det aktuella läget kring det nya äldreboendet. 

Länsstyrelsen har lämnat besked som gör det möjligt att arbeta vidare 
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med att placera boendet på Lycksta äng. Arbete med ritningar och 

detaljplan pågår. Dialog förs om markinköp. 

Lennart Anderberg (SD) frågar om aktuellt läge i tvisten kring HVB 

Villa Stenbocken. Irene Bengtsson svarar att det fortsatt finns en tvist 

kring uppsägningen av personaluthyrningsavtalet, och att ärendet tas 

upp till förhandling i tingsrätten i maj såvida inte parterna når en 

överenskommelse innan dess. 

Christer Unosson (KD) frågar om ett fall med en medarbetare som 

önskat heltid men inte kunnat få detta. Irene Bengtsson svarar att 

processen med heltid som norm pågår, trots denna händelse. 

Betty Bencsik Gyürei (S) frågar om det är möjligt att göra besök i andra 

kommuner, för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Irene Bengtsson 

svarar att det görs på verksamhetsnivå inom socialförvaltningen. 

 

____________ 
 


