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SN § 52   SN.2018.8     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg. 

 

Beskrivning 
Utöver ärendena på den utsända dagordningen finns det tre nytillkomna 

ärenden som föreslås tas upp till behandling. Det gäller Södergårdens 

öppethållande, ansökan till Stiftelsen Gripen och beslut från 

Inspektionen för vård och omsorg. 

 

____________ 
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SN § 53   SN.2018.2     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Björn Jingblad och Bodil Nordstrand är tillförordnade socialchefer. De 

kommer att dela på funktionen som socialchef under perioden fram tills 

att en permanent socialchef har anställts och tillträtt. Deras förordnande 

sträcker sig till 2018-06-30, men kan vid behov komma att förlängas. 

De kommer sammantaget att arbeta 60-80 procent av en heltidstjänst. 

Deras huvudsakliga uppdrag är att socialförvaltningens verksamhet ska 

fungera, samt att de åtgärder och handlingsplaner som är aktuella med 

anledning av det ekonomiska läget ska genomföras. 

Björn Jingblad och Bodil Nordstrand presenterar sig. De har båda 

arbetet under lång tid i kommunal förvaltning. 

 

____________ 
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SN § 54   SN.2018.94     
 

Förändring i verksamheten på grund av ändrad 
lagstiftning om utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

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

sluten hälso- och sjukvård att gälla. Lagen innebär kortare 

utskrivningstid från hälso- och sjukvården. Kommunernas 

betalningsansvar inträder efter tre kalenderdagar istället för efter fem 

arbetsdagar. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tagit fram 

en överenskommelse för perioden 2018-01-01 – 2019-03-31 som 

innebär vissa förändringar jämfört med lagen. Örkelljunga kommun har 

anslutit sig till överenskommelsen, efter beslut av kommunfullmäktige. 

Det nya regelverket leder till att det kan bli aktuellt att förändra vissa av 

socialförvaltningens verksamheter. En arbetsgrupp inom 

socialförvaltningen arbetar med frågan. Arbetsgruppen har arbetat fram 

tre alternativa förslag kring hur det nya regelverket ska hanteras. 

Information lämnas om de olika alternativa förslagen och dess 

förmodade för- och nackdelar. 

Arbetet med verksamhetsförändringarna kommer att fortsätta. 

Planeringen är att det slutliga förslaget ska vara klart till 

socialnämndens sammanträde 2018-05-02. 

 

____________ 
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SN § 55   SN.2018.73     
 

Bokslut socialnämnden 2017  

 

Socialnämnden beslutar 

att med godkännande överlämna 2017 års 

verksamhetsberättelse till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Årets resultat innebär en negativ avvikelse mot budget på -11,9 

miljoner kronor. Redan tidigt under året kunde socialförvaltningen 

konstatera att det fanns stora negativa avvikelser i olika delar av 

socialförvaltningens verksamheter. Underskotten har framförallt avsett 

personalkostnader inom äldreomsorg, institutionsplaceringar av barn- 

och unga samt kostnader för placeringar inom LSS-verksamheten. 

Förvaltningen har också haft stora utmaningar avseende anpassningar 

av verksamheten för ensamkommande barn- och unga till nya 

förutsättningar och minskande ersättningar. Under året har flera 

åtgärder genomförts för ekonomi i balans, framför allt på längre sikt. 

Ett flertal tjänster och delar av tjänster inom olika områden vakanshålls, 

korttidsfrånvaro ersätts inte till fullo. En kostsam placering inom 

individ- och familjeomsorgen har ersatts av hemmaplanslösning med 

samverkan inom förvaltningen. En fördjupad analys av processerna 

inom hemtjänst, ”Koll på hemtjänsten”, har påbörjats och redovisades i 

februari 2018. Under året har ett stort kartläggningsarbete genomförts 

beträffande budgetunderlag och system. Brister har åtgärdats för bättre 

koll framöver. Kartläggningen har bland annat visat att underskott i 

verksamheterna har täckts av överskott från ersättningar från 

Migrationsverket, personalbudgeten var beräknad på för låga snittlöner, 

ett flertal planerade investeringar var inte budgeterade utan skulle 

räknas hem under året vilket inte skett. En placering inom LSS har inte 

redovisats korrekt under året och en satsning på hemmaplanslösning 

har fått avbrytas i förtid med ny placering som följd.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse bokslut 2017 

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2017 

Resultat 2017 

Avvikelse per verksamhet 

Miljöbokslut 2017 

Verksamhetsberättelse särskilt boende 2017 
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Verksamhetsberättelse LSS-verksamheten 2017 

Verksamhetsberättelse kommunala hälso- och sjukvården 2017 

Verksamhetsberättelse IFO Vuxen 2017 

Verksamhetsberättelse IFO barn och unga 2017 

Verksamhetsberättelse HVB Hjelmsjövik 2017 

Verksamhetsberättelse hemvården 2017  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige
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SN § 56   SN.2018.95     
 

Internbudget 2018  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna internbudget för 2018 enligt socialförvaltningens 

förslag, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att återkomma med konkreta 

besparingsåtgärder, inklusive beslutsunderlag, till 

socialnämndens sammanträde 2018-04-03, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att tillse att budgeten för 2018 

hålls. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har 2018-02-27 överlämnat förslag till internbudget  

för socialnämnden 2018. 

Mot bakgrund av att socialnämndens verksamhet i nuläget är större än 

den tillgängliga ramen, kommer det att krävas åtgärder för att 

internbudgeten ska kunna hållas. Tilltänkta åtgärder finns framtagna. 

Dessa redovisas muntligt för socialnämnden. 

Redogörelse av fackliga synpunkter 
Ärendet har 2018-02-28 förhandlats med de fackliga organisationerna 

inom FÖSAM. Följande yrkanden och synpunkter har lämnats. 

 Kommunal yrkar att socialnämnden ska efterfråga ökad 

budgetram. 

 Kommunal, SSR, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och 

Sveriges arbetsterapeuter poängterar vikten av att det görs 

noggranna risk- och konsekvensanalyser vid alla förändringar 

och åtgärder som genomförs med anledning av underskottet. 

Vidare poängteras vikten av att alla förändringar kommuniceras 

med personalen i verksamheterna. 

 Kommunal, SSR, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och 

Sveriges arbetsterapeuter framför invändning mot följande 

skrivning under rubriken ”Äldreboenden” på sidan tre i 

internbudgeten: ”Resterande behov av korttidsplatser avses 

tillgodes på Södergården. Genomförande av tidigare hemgång 

beräknas frigöra resurser som delvis kan föras över till 

hemtjänst delvis hämtas in som effektivisering.”. Beträffande 

första meningen anser de fackliga företrädarna att den ska 
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strykas, då det inte finns något beslut. Beträffande den andra 

meningen ifrågasätts vilka resurser som frigörs. 

 Kommunal och Vårdförbundet framför att Södergården redan är 

hårt ansträngt, och att åtgärder kopplat till underskottet kan leda 

till ökade risker för personalens mående, vilket i förlängningen 

även kan drabba de boende på Södergården. 

 SSR framför frågetecken kring vilka tjänster som avses i 

meningen ”Tjänster som missbruksbehandlare vakanshålls” på 

sidan fyra. 

 

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden diskuterar det utsända förslaget till internbudget och 

behovet av åtgärder för att anpassa verksamheten till budgeten. 

Socialnämnden bestämmer efter diskussion att beslutet ska bestå av tre 

att-satser. Dels att godkänna socialförvaltningens förslag till 

internbudget 2018. Dels att uppdra åt socialförvaltningen att 

återkomma med konkreta besparingsåtgärder med beslutsunderlag till 

nämndssammanträdet 2018-04-03. Dels att uppdra åt 

socialförvaltningen att tillse att budgeten för 2018 hålls. 

 

Beslutsunderlag 

Internbudget 2018 (förslag från socialförvaltningen 2018-02-27) 

Organisationsskiss  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens chefer och stab 

NN, controller 

Kommunstyrelsen (för kännedom)
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SN § 57   SN.2018.85     
 

Socialförvaltningens styrkort 2018  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-10-31 § 190 att godkänna 

socialnämndens styrkort för 2018-2019. Socialförvaltningens 

verksamheter har därefter arbetat fram styrkort och aktivitetsplaner, 

med utgångspunkt från socialnämndens styrkort. Det har tagits fram 

måldokument inom hemvården, kommunala hälso- och sjukvården, 

särskilda boenden, LSS-verksamheten samt individ- och 

familjeomsorgen. 

 

Beslutsunderlag 

Styrkort och aktivitetsplaner 2018 för särskilda boenden 

Aktivitetsplan 2018 för LSS-verksamheten 

Aktivitetsplan 2018 för kommunala hälso- och sjukvården 

Aktivitetsplan 2018 för individ- och familjeomsorgen 

Aktivitetsplan 2018 för hemvården  

 

____________ 
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SN § 58   SN.2018.89     
 

Förslag om ändring av regelverk kring tilldelning av 
plats i särskilt boende  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna nedanstående förslag om ändrat regelverk kring 

tilldelning av plats i särskilt boende, med korrigering i första 

punkten att hyran kan reduceras under tre månader (inte 3-

6 månader) samt i tredje punkten att antalet dagar från 

utflytt till besiktning och städning ska vara 14 dagar, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att genomföra förändringarna 

omgående. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-07-07 § 118 att ge socialförvaltningen i 

uppdrag att utreda konsekvenserna av en förändring av nuvarande 

ersättningsregler för hyresreduktion vid flytt till särskilt boende. 

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har socialchef Irene 

Bengtsson lämnat förslag till socialnämnden om förändringar av 

nuvarande regelverk. Förslaget innebär följande tre förändringar. 

1. Ny boende som tackar ja till erbjuden plats och äger bostadsrätt eller 

villa har idag sex månaders fri hyra, vid hyreslägenhet är det tre 

månader. Istället föreslås att alla nya boende, som äger sin bostad, får 

ansöka om ”särskilda skäl” för att få möjlighet att få hyra reducerad 

under 3-6 månader. Vid dessa ärenden ska hyresgästen aktivt påvisa att 

bostaden är till försäljning samt påvisa att bostaden är såld under denna 

tidsperiod. 

2. Vid erbjuden plats inom särskilt boende föreslås att det ska ges ett 

antal dagar för att komma och se på lägenhet och att lämna besked, 

förslagsvis 3-4 dagar från erbjudandet till dess att svar ska lämnas. 

Erbjudandet kan gå vidare till annan individ snabbare än idag. Om det 

finns särskilda skäl till att det tar längre tid, ska dessa skäl beaktas. 

3. Införa ett bestämt antal dagar från det att utflytt skett till det att 

lägenhet skall vara besiktigad och städad. Detta resulterar i att dagens 

system med 15:e och den förste i varje månad försvinner och 

erbjudande till nytt boende effektiveras då detta kan ske vilken dag som 

helst i månaden. Datum blir inte längre styrande däremot antal dagar 

från det att utflytt skett. 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämndens arbetsutskott har 2018-02-20 § 077 föreslagit 

socialnämnden att godkänna de tre förändringarna och uppdra åt 

socialförvaltningen att genomföra förändringarna omgående. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden gör två ändringar i det presenterade förslaget.  

I första punkten framgår att hyran efter ansökan kan reduceras under 3-

6 månader. Socialnämnden ändrar detta till tre månader. 

I tredje punkten framgår att ett bestämt antal dagar ska införas från 

utflytt till besiktning och städning. Socialnämnden för in att det ska 

vara 14 dagar. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschefer särskilda boenden 

Avgiftshandläggare 

NN, controller
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SN § 59   SN.2018.93     
 

Ansökan om ESF-projekt på arbetsmarknadsenheten  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna att arbetsmarknadsenheten deltar i en 

projektansökan till Europeiska socialfonden i den utlysning 

som öppnas 2018-02-27, för att ersätta projektet OPUS som 

hanterar rehabilitering och arbetsprövning och som idag är 

finansierat av Arbetsförmedlingen. 

 

Sammanfattning 
Under slutet av 2017 informerade Arbetsförmedlingen att de framöver 

kommer vara restriktiva med att förlänga befintliga projekt eller starta 

upp nya projekt i samverkan med kommunerna. Arbetsmarknads-

enhetens projekt OPUS (med inriktning rehab, arbetsprövning, 

arbetsträning och arbetsförmågebedömning) gör därför sitt sista år 

2018. 

2018-02-27 går Europeiska socialfonden ut med en utlysning inom just 

detta område. Arbetsmarknadsenheten vill tillsammans med 

Arbetsförmedlingen, individ- och familjeomsorgen samt Region Skåne 

skriva en projektansökan för att skapa ett ”OPUS 2.0”. En ansökan som 

syftar till att bedriva ett projekt på tre år med fler verktyg och insatser i 

samverkan. 

I tjänsteskrivelse 2018-02-26 föreslår arbetsmarknadsenhetens 

enhetschef Magnus Lind att socialnämnden tillåter att en ansökan 

sammanställs, med syfte att verksamheten ska kunna bedrivas med en 

god kvalitet för Örkelljungas invånare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande om ansökan om ESF-projekt på 

arbetsmarknadsenheten  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Magnus Lind
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SN § 60   SN.2018.49     
 

Information om brukarundersökning  

 

Socialnämnden beslutar 

att brukarundersökningarna inom särskilt boende och hemvård 

upphör från och med 2018, samt 

att övriga brukarundersökningar fortsätter under 2018, men att 

omarbetning av brukarundersökningarna får göras. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen genomför årliga enkätundersökningar bland 

brukare. Undersökningar görs för brukare inom särskilt boende, 

hemvård, LSS-verksamhet, Ankaret och boendestödet, individ- och 

familjeomsorgen samt arbetsmarknadsenheten. 

Socialnämnden beslutade 2018-02-06 § 30 att uppdra åt 

socialförvaltningen att till socialnämndens sammanträde 2018-03-06 

lämna förslag på om och hur brukarundersökningar ska genomföras i 

framtiden. Bakgrunden till beslutet är att det inom några områden görs 

parallella undersökningar. Dels socialförvaltningens undersökningar 

och dels Socialstyrelsens undersökning Öppna Jämförelser. 

Socialförvaltningens förslag är att brukarundersökningarna inom 

särskilt boende och hemvård upphör från och med 2018. Övriga 

brukarundersökningar föreslås fortsätta, men att omarbetning får göras. 

Socialnämndens arbetsutskott har 2018-02-20 § 063 föreslagit 

socialnämnden att besluta i enlighet med socialförvaltningens förslag. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rose-Marie Karlsson 

Susanne Olsson
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SN § 61   SN.2017.182 S     
 

Klagomål med önskan om skriftligt utlåtande avseende 
umgängesärende  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden behandlade 2017-09-28 en skrivelse från en före detta 

familjehemsförälder. I skrivelsen framfördes klagomål mot 

socialförvaltningens agerande och ett skriftligt utlåtande begärdes. 

Socialnämnden beslutade 2017-09-28 § 176 att ställa sig bakom 

socialförvaltningens bedömning i ärendet, samt att uppdra åt 

socialchefen att överlämna ärendet till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) för granskning. 

Under hösten 2017 råder oklarhet kring möjligheten att överlämna ett 

ärende till IVO för granskning. Enligt svar från IVO 2017-12-13 går det 

att överlämna uppgifter, men IVO bestämmer själva om de genomför 

någon granskning. Överlämningen från socialförvaltningen till IVO 

gjordes 2018-01-09. 

IVO har i meddelande daterat 2018-01-19 lämnat svar på det av 

socialförvaltningen överlämnade underlaget. IVO kommer inte att 

inleda någon granskning. IVO anser sig inte ha möjlighet att ta ställning 

till socialtjänstens bedömning i ett enskild ärende, då det är ett beslut 

som nämnden själv behöver ta utifrån den kännedom nämnden har i 

ärendet. 

Socialnämndens arbetsutskott har 2018-02-20 § 061 föreslagit 

socialnämnden att lägga informationen till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

Meddelande från IVO om ställningstagande till inkomna uppgifter  

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 62   SN.2017.261 S     
 

Rapportering enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna nedanstående åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
Socialsekreterare NN har 2017-10-09 inkommit med en rapport enligt 

Lex Sarah, avseende hur beslut om korttidstillsyn enligt LSS verkställs. 

Beslut fattas inom socialförvaltningen, men verkställs av 

utbildningsförvaltningen. Det har i det enskilda ärendet saknats 

underlag för verkställigheten, och det har även saknats en generell rutin 

för hur verkställigheten ska gå till. 

Rapporten har utretts av Rose-Marie Karlsson. I utredningen 

konstateras att i det enskilda fallet, som ligger till grund för rapporten, 

finns det inte någon som drabbats negativt. Beviljad insats har blivit 

genomförd. Det pågår åtgärder med att arbeta fram en rutin för 

verkställighet. Återkommande uppföljningar ska hållas mellan 

socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. 

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

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (avidentifierade uppgifter)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN 

LSS-verksamheten 

Rose-Marie Karlsson



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 63   SN.2017.293 S     
 

Rapportering enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna nedanstående åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
Dåvarande LSS-handläggare NN inkom 2017-11-15 med en rapport 

enligt Lex Sarah. Rapporten handlar om en brukare på daglig 

verksamhet (Hälsa med hästkraft) som har fått bistånd utan 

biståndsbeslut. 

Rapporten har utretts av Rose-Marie Karlsson. När den aktuella 

situationen blev känd förde handläggaren diskussion med socialchefen, 

vilket ledde fram till att Lex Sarah-rapporten lämnades. Handläggaren 

gjorde 2017-11-22 en bedömning av ärendet. Stödet minskades ned till 

tre gånger per vecka istället för varje dag. Det finns en gällande 

delegationsordning, men denna har inte följts i detta ärendet. 

Bedömningen är att det inte ska inträffa igen. Inga andra åtgärder har 

vidtagits eller är inplanerade. 

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

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport Lex Sarah (avidentifierad version 2) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (utan personinformation)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

LSS-verksamheten 

Rose-Marie Karlsson



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 64   SN.2018.59     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef Patrik Berglin har 2018-02-02 inkommit med en rapport 

enligt Lex Sarah avseende händelse på stödboendet Hjelmsjöhof 2018-

01-31. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 65   SN.2018.60     
 

Rapport av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
Socialsekreterare NN har 2018-02-06 inkommit med en rapport enligt 

Lex Sarah avseende stödboendet Hjelmsjöhof. Rapporten behandlar 

både den övergripande situationen på stödboendet och en enskild 

händelse 2018-01-31. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 66   SN.2018.68 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 2018-02-14 inkommit med en 

rapport enligt Lex Sarah avseende en händelse på Södergården där 

kontanter stulits ur ett värdeskåp som tillhörde en boende. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 67   SN.2018.69 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 2018-02-14 inkommit med en 

rapport enligt Lex Sarah avseende en händelse på Södergården där 

kontanter har försvunnit från en boende. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 68   SN.2018.71 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 2018-02-14 inkommit med en rapport enligt 

Lex Sarah avseende en händelse på Södergården där den boende antas 

ha kommit åt kontrollen till sin säng, och hissats upp. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 69   SN.2018.72     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
Undersköterska NN har 2018-02-14 inkommit med en rapport enligt 

Lex Sarah avseende en händelse på Södergården om den boendes 

madrass. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 70   SN.2018.82 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 2018-02-21 inkommit med en rapport enligt 

Lex Sarah avseende en händelse på Södergården som handlar om ett 

rörelselarm som inte gått igång. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 71   SN.2018.83 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 2018-02-21 inkommit med en rapport enligt 

Lex Sarah avseende en händelse på Södergården där den boende inte 

kunnat gå på toaletten under natten. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 72   SN.2018.84 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 2018-02-21 inkommit med en rapport enligt 

Lex Sarah avseende en händelse på Södergården som berör 

rörelselarmet. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 73   SN.2018.87     
 

Ansökan om överflyttning av vårdnaden  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 5 kap 2 § socialtjänstförordningen ansöka hos 

tingsrätten i Helsingborg om att vårdnaden för NN, 

20xxxxxx-xxxx, överflyttas från vårdnadshavarna NN och 

NN, till NN, 19xxxxxx-xxxx, och NN, 19xxxxxx-xxxx. 

 

Motivering: NN har stark anknytning till nuvarande familjehem. 

Återflytt till de biologiska föräldrarna bedöms inte möjlig.  

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN 

Vårdnadshavare: NN och NN 

Familjehem: NN och NN 

NN är sedan februari 20xx placerad i familjehemmet NN och NN i X. 

Utredning har genomförts avseende överflyttning av vårdnaden. 

Handläggaren bedömer att NN:s behov av omvårdnad inte kan 

tillgodoses av vårdnadshavarna. Handläggaren bedömer att nuvarande 

familjehem (NN och NN) tillgodoser NN:s omvårdnadsbehov. NN 

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 

Utredning från handläggaren 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Tingsrätten 

Handläggare/personakt



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 74   SN.2018.88     
 

Ansökan om överflyttning av vårdnaden  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 5 kap 2 § socialtjänstförordningen ansöka hos 

tingsrätten i Helsingborg om att vårdnaden för NN, 

20xxxxxx-xxxx, överflyttas från vårdnadshavarna NN och 

NN, till NN, 19xxxxxx-xxxx, och NN, 19xxxxxx-xxxx. 

 

Motivering: NN har stark anknytning till nuvarande familjehem.  

Återflytt till de biologiska föräldrarna bedöms inte möjlig.  

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN 

Vårdnadshavare: NN och NN 

Familjehem: NN och NN 

NN är sedan februari 20xx placerad i familjehemmet NN och NN i X. 

Utredning har genomförts avseende överflyttning av vårdnaden. 

Handläggaren bedömer att NN:s behov av omvårdnad inte kan 

tillgodoses av vårdnadshavarna. Handläggaren bedömer att nuvarande 

familjehem (NN och NN) tillgodoser NN:s omvårdnadsbehov. NN 

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 

Utredning från handläggaren 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Tingsrätten 

Handläggare/personakt



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 75   SN.2018.66     
 

Utdelning 2018 från Örkelljunga kommuns sociala 
stiftelse för barn och ungdom  

 

Socialnämnden beslutar 

att inte göra någon utdelning från ”Örkelljunga kommuns 

sociala stiftelse för barn och ungdom” under 2018. 

 

Sammanfattning 
Stiftelsens kapital är placerade i tre fonder hos Swedbank. Det innebär 

att det inte kommer någon årlig ränteavkastning. Socialnämnden 

godkände 2015-12-01 att framtida utdelningar från stiftelsen får göras 

utifrån eventuell värdeökning av de placerade tillgångarna. 

Årsbeskedet per 2017-12-31 visar att fondernas samlade 

värdeförändring för 2017 är + 11 022,45 kronor. Uttag har gjorts med 

5 000 kronor och lagts på stiftelsens bankkonto. Dessa pengar ska 

användas till fondens löpande omkostnader, framför allt årliga 

registreringsavgifter. 2016 var värdeökningen +3 581,61 kronor, och 

2015 var värdeökningen + 51,66 kronor. Bedömningen från 

socialförvaltningen är att det inte har skett en tillräckligt stor 

värdeökningen för att motivera en ansökningsprocess 2018 och det 

arbete som detta kräver. 

 

Beslutsunderlag 

Utdelning 2018 från Örkelljunga kommuns sociala stiftelse för barn 

och ungdom  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Stefan Christensson, ekonomichef (för kännedom)



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 76   SN.2018.35     
 

Omställning av HVB Hjelmsjövik till stödboende  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2018-02-06 § 39 att ge socialförvaltningen i 

uppdrag att ställa om verksamheten vid HVB Hjelmsjövik till 

stödboende. Socialnämnden beslutade även att återrapportering ska 

lämnas varje månad om hur processen fortlöper avseende 

personalfrågor, uppsägning av hyreskontrakt med mera. 

Enhetschef Patrik Berglin har lämnat följande rapport: 

2018-02-12: Socialchefen och enhetschefen för HVB informerade 

personalgruppen om omställningen av verksamheten. Personalgruppen 

blev ombedd att fylla i blanketten "Omplaceringsutredning enligt 7 § 

andra stycket Lagen om Anställningsskydd" och lämna in den senast 

19/2. 

2018-02-12: Informationsmöte hölls med alla boende/gode män på 

Hjelmsjövik för att informera om omställningsplanerna. 

Informationsmöte hölls med alla boende på Hjelmsjöhov för att 

informera om omställningsplanerna. Allas gode män kontaktades. 

2018-02-16: Enhetschefen för HVB informerade om 

omställningsplanerna på LOSAM. 

2018-02-21: Styrgruppen för omställningen träffades för att diskutera 

den framtida bemanningen. 

2018-02-22: Kommunens fastighetschef kom till Hjelmsjövik för att 

titta på vad som måste göras i köket innan stödboendet kan öppnas. 

Han har sagt upp hyresavtalet med Brännborns fastigheter gällande 

Hjelmsjövik. 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 77   SN.2017.296     
 

Delegationslista 2018 för beslutsattestanter, 
beställningsrätt och uppföljningsansvar  

 

Socialnämnden beslutar 

att ekonomichefen ges delegation för beslutsattest, beställnings-

rätt och uppföljningsansvar för ansvar 7000 och 7100, som 

längst till 2018-10-31, samt 

att enhetschef övertar delegation för beslutsattest, beställnings-

rätt och uppföljningsansvar för ansvar 7500, samt 

att teamchef övertar delegation för beslutsattest, beställnings-

rätt och uppföljningsansvar för ansvar 7530, samt 

att ovanstående förändringar träder i kraft från och med 2018-

03-09. 

 

Beskrivning 
Socialnämnden beslutade 2017-12-05 § 232 att fastställa 

delegationslista för socialförvaltningen avseende beslutsattestanter, 

beställningsrätt och uppföljningsansvar 2018. 

Till följd av förändringar i organisationen har det uppkommit behov av 

att förändra den beslutade delegationen. 

Socialnämnden ansvar 7000 och LOV-ersättningar ansvar 7100 

Idag är delegationen ställd till förvaltningschef. Från och med 2018-03-

01 är planen att ekonomichefen tillfälligt ska överta ansvaret för 

beslutsattest för ansvar 7000 och 7100. Ekonomichefen är tänkt att ha 

detta ansvar fram tills att en ordinarie förvaltningschef har tillträtt. 

Förslaget till beslut är att ekonomichefen får delegation för ansvar 7000 

och 7100. Delegationen föreslås gälla som längst till 2018-10-31. 

LSS-verksamheten 

Ansvar 7500 och 7530 ligger idag på verksamhetschef. Till följd av 

förändringar i organisationen finns ett förslag om att ändra 

delegationen. Förslaget innebär att enhetschef övertar ansvar 7500 och 

att teamchef övertar ansvar 7530. 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

NN 

NN 

NN 

NN



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 78   SN.2018.31     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2018-01-29 § 6 beslutat att uppdra åt 

kommunchefen att tillskriva Region Skåne om en mobil 

ungdomsmottagning till Örkelljunga. Motion i ärendet bifalles därmed. 

Kommunfullmäktige har 2018-01-20 § 11 beslutat att godkänna 

överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Kommunfullmäktige har 2018-01-29 § 10 beslutat att överföra 

verksamhetsområdet färdtjänst, inklusive budget, från socialnämnden 

till kommunstyrelsen från och med 2018-01-01. 

Kommunstyrelsen har 2018-02-07 § 29 beslutat att lägga 

socialnämndens plan för intern kontroll 2018 till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-02-21 § 59 beslutat att 

återremittera socialnämndens förslag om förändrad taxa för tillfälliga 

serveringstillstånd. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att det görs en 

ny prövning och att möjligheten till lägre taxor efter första 

serveringstillfället beaktas. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-01-29 om mobil 

ungdomsmottagning 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-01-29 om 

överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-01-29 om ändrad 

organisatorisk tillhörighet för färdtjänsten 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-02-07 om 

socialnämndens interna kontroll 2018 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-21 om 

förslag till ändrad taxa för tillfälliga serveringstillstånd  

 

____________



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 79   SN.2018.65     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikappråden 2018-02-

08. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunala pensionärs- och handikappråden 2018-02-08  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 80   SN.2018.75     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för januari 2018. 

Anteckning till protokollet 
Socialnämnden uttrycker sin uppskattning av omvärldsrapporterna. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport januari 2018 

Omvärldsrapport 2 januari 2018  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rose-Marie Karlsson, kvalitetsstrateg



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 81   SN.2018.52     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2018-01-31 - 2018-02-27: 

2018-01-31 - Skrivelse från Järfälla kommun om en omhändertagen 

person, men där beslutet inte kunna verkställas. - dnr SN.2018.58 S 

2018-02-08 - Skrivelse om en enskild person med boendestöd. - dnr 

SN.2018.61 S 

2018-02-13 - Tillståndsbevis från Inspektionen för vård och omsorg 

gällande en privat företag, sänd för kännedom till Örkelljunga kommun 

- dnr SN.2018.67 

2018-02-14 - Skrivelse från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

om 2018 års analysplan. - dnr SN.2018.70 

2018-02-15 - Kallelse till årsmöte för Brottsofferjouren i Båstad, 

Klippan, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. - dnr SN.2018.74 

2018-02-19 - Skrivelse med intresseanmälan om adoption. - dnr 

SN.2018.77 S 

2018-02-20 - Skrivelse med intresseanmälan om internationell 

adoption. - dnr SN.2018.80 S 

2018-02-22 - Skrivelse med intresseanmälan om internationell 

adoption. - dnr SN.2018.91 S 

2018-02-23 - Skrivelse om en familjehemsplacering. Skrivelsen är 

vidaresänd från Inspektionen för vård och omsorg. - dnr SN.2018.96 S 

2018-02-27 - Skrivelse med klagomål i ett enskild ärende om 

medicinsk omvårdnad. - dnr SN.2018.97 S 

2018-02-27 - Verksamhetsberättelse 2017 för lokalt vård- och 

omsorgscollage för Ängelholm, Båstad, Örkelljunga och Klippan. - dnr 

SN.2018.98 

2018-02-27 - Skrivelse från Fryshuset Region syd i Malmö, om 

Fryshusets verksamhet. - dnr SN.2018.99 

 

____________



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 
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Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Transportstyrelsen: 

Överklagat beslut: Länsstyrelsens beslut 2017-11-06 att avslå 

överklagan av Örkelljunga kommuns beslut 2017-09-15 att avslå 

ansökan om parkeringstillstånd 

Beslut 2018-02-07: Transportstyrelsen avslår överklagandet 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: 2017-11-07 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (boendestöd) 

Dom 2018-01-31: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: 2017-10-03 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (särskilt boende) 

Dom 2018-02-12: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: 2017-11-07 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (HVB-placering) 

Dom 2018-02-14: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

____________ 
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Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2018-02-06 - 2018-03-05 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (tre ärenden) 

Delegationsbeslut 2018-02-01 - 2018-02-28 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer: 

 Beslut av socialchef Irene Bengtsson att underteckna 

projektöverenskommelse med Arbetsförmedlingen om 

ungdomsprojektet SMART för 2018. - dnr 2018.79 

 Beslut av socialchef Irene Bengtsson att underteckna 

anslutningsavtal med Migrationsverket om användande av deras 

e-tjänst för kommuner. - dnr SN.2017.184 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 
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Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

Ordförandebeslut 2018-02-26 med tilläggsbeslut 2018-03-05 (fattade 

av ordförande Annika Jönsson) om att lämna kompletteringar till 

Inspektionen för vård och omsorg avseende utredning och anmälan 

enligt Lex Sarah. Ärendet som avses har diarienummer SN.2017.226 S 

och behandlades av socialnämnden 2018-01-09 § 6. Besluten fattade 

som brådskande ordförandebeslut enligt punkt A.1 i 

delegationsordningen då nämndens sammanträde inte kan avvaktas.  

 

____________ 
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Södergårdens öppethållande  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Södergården kommer att vara låst på vardagar från klockan 15.00-

08.30. På helgerna kommer Södergården att vara låst hela dygnet, 

förutom till restaurangen vid lunchtid. 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-03-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Ansökan till Stiftelsen Gripen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Inom socialförvaltningen arbetas det med en ansökan till Stiftelsen 

Gripen avseende elcyklar och parcyklar som ska användas av 

äldreboendena och funktionsnedsatta, såväl inom kommunala som 

privata verksamheter. Ansökan utarbetas gemensamt mellan 

kommunerna Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

Om ansökan beviljas kommer det att innebära några åtaganden för 

Örkelljunga kommun. Det måste säkerställas att cykel/cyklar förvaras 

säkert. Kommunen kommer vara ägare till cykel/cyklar. Reparationer 

kommer behöva bekostas av kommunen om inte garantin täcker 

kostnaden. Cykelhjälmar behöver köpas in. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden har inga invändningar mot att ansökan görs. 

 

____________ 
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Ansökan till IVO om överflyttning av ärende  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om IVO:s beslut till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2018-01-09 § 17 att ansöka hos Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) om att ett ärende flyttas från Örkelljunga 

kommun till Klippans kommun. 

IVO har 2018-02-27 beslutat att avslå ansökan. IVO gör den samlade 

bedömningen att Örkelljunga kommun är den kommun som bäst 

tillgodoser den enskildes behov. Beslutet kan överklagas av 

socialnämnden. Den bedömning som gjorts inom socialförvaltningen är 

att det inte är aktuellt att överklaga beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut från IVO avseende ansökan om överflyttning av ärende  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN, handläggare
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Övriga frågor  

Patric Carlsson (S) framför önskemål om att resultatet av 

enkätundersökningen som gjorts bland Södergårdens personal ska 

presenteras för socialnämnden. Nämndssekreterare Anders Svensson 

svarar att en presentation är inplanerad vid socialnämndens 

sammanträde 2018-04-03. 


