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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 126   SN.2019.190     
 

Information om ekonomiskt bistånd inom 
flyktingområdet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Integrationshandläggare Anna Nettersand informerar om ekonomiskt 

bistånd inom flyktingområdet. 

Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 

Biståndet består av försörjningsstöd och stöd till livsföring i övrigt. 

För försörjningsstödet finns en riksnorm som kommunerna måste följa. 

Riksnormen omfattar bland annat pengar till livsmedel, kläder, fritid, 

förbrukningsvaror och telefon. Utöver riksnormen kan försörjningsstöd 

beviljas till skäliga kostnader, bland annat för hyra, hushållsel och 

hemförsäkring. Försörjningsstödet utöver riksnormen regleras i 

kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Livsföring i övrigt avser bland annat kostnader för sjukvård, tandvård 

och begravning. 

Vissa kostnader beviljas inte, såsom gymkort, fiskekort och 

körkortskostnader. 

Örkelljunga kommun ställer krav på kompletta ansökningshandlingar 

inklusive intyg. Det ska finnas planering via Arbetsförmedlingen. 

Ekonomiskt bistånd är en sista utväg, vilket innebär att alla andra 

ersättningar ska vara sökta. 

Några exempel visas om hur olika familjeförhållanden påverkar 

biståndet. 

 

Beslutsunderlag 

Presentation vid socialnämndens sammanträde 2019-08-13  

 

____________ 
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SN § 127   SN.2019.181     
 

Information om projekt inom enheten för arbetsmarknad 
och integration  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef Magnus Lind informerar om fyra projekt som drivs inom 

enheten för arbetsmarknad och integration. 

Projektet ”Etablering av Nyanlända på Arbetsmarknaden” (ENA) 

inleddes 2017 och avslutas 2019-08-31. Det är ett samarbete med 

Arbetsförmedlingen och Utbildningscentrum. Fram till och med 2019-

06-17 har 67 individer varit inskrivna. Utfallet är att 49,25 procent gått 

vidare till arbete, och att 21,89 procent gått vidare till studier. 

Samordningsförbundet NNV Skåne stödjer de nya projekten ”Första 

steget” och ”Jämna steget”. Syftet med projekten är att utveckla arbetet 

från ENA för att få fler i självförsörjning. Kvinnor är målgruppen för 

”Första steget”, och män är målgruppen för ”Jämna steget”. 

Länsstyrelsen har beviljat §37-medel till projektet ”Bo Kvar”. Projektet 

syftar till att utveckla samarbetet med hyresvärdar och att utveckla en 

bo-skola för att lära nyanlända om boende i lägenheter. 

Det ekonomiska stödet från externa aktörer till dessa fyra projekt 

uppgår till sammanlagt sju miljoner kronor för perioden 2017-2021. 

Nämndens behandling 
Socialnämnden önskar få en uppföljande redovisning från enheten för 

arbetsmarknad och integration om ungefär ett halvår. 

 

Beslutsunderlag 

Presentation för socialnämnden 2019-08-13  

 

____________ 
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SN § 128   SN.2017.215     
 

Riktlinjer för socialförvaltningens integrationsarbete  

 

Socialnämnden beslutar 

att upphäva riktlinjerna för socialförvaltningens 

integrationsarbete, med motiveringen att det finns en 

integrationsplan för hela kommunen och riktlinjer inom 

socialförvaltningen för ekonomiskt bistånd. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2017-09-28 § 174 att anta riktlinjer för 

socialförvaltningens integrationsarbete. Sedan dess har det skett vissa 

förändringar av arbets- och ansvarsfördelningen för integrationsarbetet 

i Örkelljunga kommun. Enheten för arbetsmarknad och integration 

lämnar 2019-02-18 ett förslag till reviderade riktlinjer. Socialnämnden 

beslutar 2019-04-02 § 67 att återremittera ärendet till socialnämndens 

arbetsutskott. Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2019-04-16 § 097 

att återremittera ärendet till socialförvaltningen, med uppdrag att se 

över förslaget utifrån de framförda synpunkterna samt att göra en 

bedömning om vad som berör riktlinjerna och vad som berör den 

förvaltningsövergripande integrationsplanen (antagen av 

kommunfullmäktige 2018-11-26 § 137). 

 

Det som omnämns som framförda synpunkter är följande. 

Ändrings- och tilläggsyrkanden från Stefan Svensson (SD): 

Punkt 7.1 - tillägg av följande text: 

 På ett tydligt sätt informera individen vilka skyldigheter hon 

eller han har. Upplys om lokal ordningsstadga. 

 Informera om att målet är att individen så snart som möjligt 

förväntas vara självförsörjande och att ekonomiskt stöd är 

tillfälligt. 

 Informera om vilka möjligheter det finns, att hos 

Migrationsverket ansöka om återvändarbidrag/ 

återetableringsstöd. Ansvarig handläggare ska finnas för detta, 

och informationen ska alltid lämnas till den enskilde individen. 

 All information lämnas alltid både skriftligt och muntligt. 

Punkt 8, uppföljning på verksamhetsnivå: 
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 Prognosen som lämnas från Arbetsförmedlingen på antal 

individer som lämnar etableringen, och beräknas söka 

ekonomiskt bistånd, ska lämnas månadsvis och ej kvartalsvis. 

Övrig synpunkt från socialnämnden 2019-04-02: 

Önskemål om att se över och omformulera vissa skrivningar i förslaget, 

utan att ändra sakinnehållet. 

Facklig synpunkt: 

Vid facklig samverkan 2019-03-27 invänder Akademikerförbundet 

SSR och Kommunal mot ändringar i kapitel åtta, som innebär att 

uppföljningar av interna brukarundersökningar samt synpunkts- och 

klagomålshanteringen inte längre ska göras. 

 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2019-04-16 § 097, 

2019-06-11 § 145 och 2019-07-02 § 150. Socialförvaltningen har tagit 

fram ett reviderat förslag till riktlinjer. Under arbetsutskottets 

behandling görs bedömningen att riktlinjerna inte längre är nödvändiga. 

Mot denna bakgrund föreslår arbetsutskottet att socialnämnden ska 

besluta att upphäva riktlinjerna. Motivet är att det finns en 

integrationsplan för hela kommunen och riktlinjer inom 

socialförvaltningen för ekonomiskt bistånd. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer socialförvaltningens integrationsarbete (beslutade 2017-09-

28)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enheten för arbetsmarknad och integration 

Intranätet (borttagande av riktlinjer)
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 129   SN.2019.89     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten med tillhörande 

verksamhetsberättelse, samt 

att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit fram delårsrapport för perioden januari - 

juli 2019 för socialnämndens verksamhetsområde. Utfallet för första 

halvåret 2019 uppgår till -4,989 miljoner kronor jämfört med budget. 

Helårsprognosen i delårsrapporten är -5,0 miljoner kronor jämfört med 

budget. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse delårsrapport 2019 socialnämnden 

Redovisning av delår 2019-06-30 för socialnämnden (korrigerad 

version) 

Resultat delår och prognos helår per verksamhet, 2019-06-30 

socialnämnden (korrigerad version) 

Månadsuppföljning 2019-06-30 (korrigerad version)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

Redovisningschef



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-08-13  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 130   SN.2019.7     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Information från förvaltningschef Ingela Ström och biträdande 

förvaltningschef Johan Lindberg. 

 Gunilla Danielsson (S) har ställt fem frågor om hjälpmedel. 

Frågorna handlar om vilka hjälpmedel som finns på lager i 

Örkelljunga kommun, vilka kostnader månadsvis och total till 

och med juni 2019 som lagerhållningen medföra, hur ofta det 

sker planerade leveranser till kommunen som ingår i kostnaden 

för hjälpmedel, hur ofta det sker leveranser till kommunen som 

innebär tilläggskostnad, samt vem som ansvarar för och har 

kontroll över eventuell lagerhållning.  

 

Johan Lindberg redovisar svar som lämnats från handläggaren 

av hjälpmedel. Handläggaren påpekar att det finns både köpta 

och inhyrda hjälpmedel. Kostnader hittills i år för 

hyrhjälpmedel är cirka 480 000 kronor, och för inköpta 

hjälpmedel cirka 358 000 kronor. Det är handläggaren och 

rehabpersonal som beställer, men handläggaren har det 

övergripande ansvaret för buffertförrådet. Leverans till 

kommunen sker endast måndagar. Örkelljunga kommun är 

sparsamma med att ta hem akut. Istället har det funnits en 

buffert av hyrhjälpmedel. Handläggaren har överlämnat 

dokument där det framgår vad som finns i lager, inklusive 

uppgifter om vad som är inhyrt eller köpt. 

 Gunilla Danielsson (S) har efterfrågat en redogörelse för 

besparingsåtgärder som socialförvaltningen vidtagit samt vilka 

åtgärder som socialnämnden eventuellt kommer att behöva 

besluta om. 

 

Johan Lindberg berättar att socialförvaltningens pågående 

besparingsarbete fokuserar på personalkostnader och särskilt på 

de enheter där det finns underskott jämfört med budget. 
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Uppgifterna som redovisades för socialnämnden 2019-06-04 § 

113 om äldreomsorgens kostnader jämfört med andra 

kommuner har varit föremål för översyn och analys. Det finns 

osäkerhet om dessa uppgifter. För närvarande pågår inhämtande 

av upplysningar direkt från respektive kommun. 

 Johan Lindberg informerar om tankar och planer avseende 

socialförvaltningens organisation. Sedan tidigare vikarierar 

kvalitetsstrategen som enhetschef för hemvården syd. Från och 

med september 2019 kommer utvecklingsstrategen att vikariera 

som enhetschef för hemvården centrum. Dessa vikariat pågår 

året ut, och innebär en besparing eftersom befintlig personal 

används. Under hösten görs en översyn av hur den framtida 

ledningsstrukturen för äldreomsorgen ska se ut. Vidare 

redovisas tilltänkta förändringar kring verksamhetscheferna och 

följdförändringar. 

 Ingela Ström lämnar allmän information om hanteringen av Lex 

Sarah-rapporter. 

 Ingela Ström informerar om tidplanen inför kommande 

budgetprocess. 2019-09-02 hålls budgetupptakt där 

budgetförutsättningarna kommer att redovisas. Socialnämnden 

kommer att hantera budgeten vid sammanträdet 2019-09-30. 

 

____________ 
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SN § 131   SN.2018.299     
 

Rapport om Södergården  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2018-09-28 § 199 att uppdra åt socialchefen att 

löpande rapportera till nämnden om arbetsmiljön på Södergården. 

Information om personalbemanning och ekonomin för Södergårdens 

särskilda boende lämnas i anslutning till ärendet om delårsrapporten per 

2019-06-30. 

Stefan Svensson (SD) ställer en fråga om ett enskilt fall som handlar 

om vad som avgör vilken avdelning som boende placeras på. 

Biträdande förvaltningschef Johan Lindberg ska undersöka saken, och 

återkomma med svar. 

Gunilla Danielsson (S) berättar om signaler som nått henne avseende 

situationen på Södergården. 

 

____________ 
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SN § 132   SN.2019.150     
 

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
äldreomsorgen och hemsjukvården  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa tillämpningsanvisningar för avgifter inom 

äldreomsorg och hemsjukvård, i enlighet med 

socialförvaltningens förslag 2019-06-03, samt 

att godkänna att socialförvaltningen får revidera 

tillämpningsanvisningarna efter att socialnämnden eller 

kommunfullmäktige fattat beslut om ändrade avgiftsregler 

och avgiftsnivåer. 

 

Reservation: Stefan Svensson (SD) reserverar sig mot avsnitt 22 i 

tillämpningsanvisningarna om sondmat och näringstillskott, med 

hänvisning till att han skrivit en motion om att ändra dessa avgifter. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har under våren 2019 sett över nuvarande 

avgiftsregler för hemvården, särskilt boende och hemsjukvården. Syftet 

har varit att ta fram aktuella bestämmelser som är samlade i ett 

dokument. Det finns ett förslag, daterat 2019-06-03, till nya 

tillämpningsansvisningar för avgifter inom äldreomsorg och 

hemsjukvård. 

Tillämpningsanvisningarna ska ligga till grund för 

avgiftshandläggarnas arbeta med att besluta om avgifter. Dokumentet 

ska även kunna lämnas till enskilda brukare som information om vilka 

regler som gäller. 

I tjänsteskrivelse 2019-06-03 föreslår biträdande förvaltningschef och 

nämndssekreterare att förslaget till tillämpningsanvisningar fastställs. 

Vidare föreslås att socialförvaltningen ska få revidera tillämpnings-

anvisningarna efter att socialnämnden eller kommunfullmäktige fattat 

beslut om ändrade avgiftsregler och avgiftsnivåer 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tillämpningsanvisningar avgifter äldreomsorg 

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorgen och 

hemsjukvården (förslag från socialförvaltningen 2019-06-03)  
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____________ 
 
Expedieras till: 

Avgiftshandläggare 

Enhetschefer inom äldreomsorg och hemsjukvård 

Utvecklingsstrateg 

Intranätet
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SN § 133   KLK.2019.301  043  
 

Skyddsjouren i Ängelholm - Ansökan om ekonomiskt 
bidrag för år 2020  

 

Socialnämnden beslutar 

att inte bevilja verksamhetsbidrag för 2020. 

 

Sammanfattning 
Skyddsjouren i Ängelholm ansöker om bidrag från Örkelljunga 

kommun för 2020. De ansöker om tio kronor per kommuninvånare, 

vilket motsvarar ungefär 100 000 kronor. 

Skyddsjouren i Ängelholm är en idéburen verksamhet som arbetar för 

ett jämställt samhälle fritt från våld. Anställd personal arbetar med 

förebyggande och akuta åtgärder samt med uppföljning av alla ärenden. 

Skyddsjouren har en mottagning öppen alla vardagar 9-16. Det finns en 

ungdomsjour riktad till unga mellan 16-26 år. 

Socialnämnden har under de senaste åren lämnat bidrag till 

Skyddsjouren. 2015 beviljades 48 265 kronor. 2016 beviljades 49 000 

kronor. 2017 beviljades 50 000 kronor. 2018 beviljades 30 000 kronor. 

För 2019 beviljades 50 000 kronor. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2019-06-11 § 146. 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att inte bevilja 

verksamhetsbidrag för 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Skyddsjouren Ängelholm - Ansökan om ekonomiskt bidrag för år 2020  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Skyddsjouren i Ängelholm
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SN § 134   KLK.2016.420  007  
 

Integrationsplan med anledning av Kommunrevisionens 
rapport om kommunens flyktingmottagning och 
integrationsarbete - uppföljning till KPMG  

 

Socialnämnden beslutar 

att meddela revisionen att socialnämnden står bakom svaren 

som lämnades från socialförvaltningen i mars 2019 och att 

socialnämnden inte har något ytterligare svar att lämna. 

 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga 

kommun genomfört en uppföljning av revisionens granskning från 

2016 om kommunens flyktingmottagning och integrationsarbete. 

Uppföljningen behandlar resursfördelningen inom grundskolan samt 

kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. 

Socianämndens verksamhetsområden berörs till viss del av 

uppföljningen. Det som berör socialnämndens verksamhetsområde är 

samverkan med Arbetsförmedlingen, de egna arbetsmarknads-

åtgärderna, anpassningen av verksamheten till statsbidragens storlek 

samt insatser och stöd till målgruppen. 

Revisorerna begär i missiv 2019-04-10 att berörda nämnder ska yttra 

sig över uppföljningen och vilka åtgärder som avses vidtas med 

anledningen av granskningen. Yttrandet ska vara revisorerna tillhanda 

senast 2019-08-26. 

Socialförvaltningen har i mars 2019 genom dåvarande socialchefen 

lämnat svar på frågor från revisorerna. Frågorna ställdes under 

pågående arbete med uppföljningen. Svaren redovisas på sidan tio i 

revisorernas uppföljning. Socialförvaltningen bedömer inte att det finns 

ytterligare svar att lämna avseende revisorernas uppföljning. Förslaget 

till beslut är att meddela revisionen att socialnämnden står bakom 

svaren som lämnades från socialförvaltningen i mars 2019 och att 

socialnämnden inte har något ytterligare svar att lämna. 

 

Beslutsunderlag 

Revisorerna - Missiv Uppföljning av granskningar genomförda 2016 

KPMG - Uppföljning av granskningar genomförda 2016 - Örkelljunga 

kommun SLUTGILTIG.pdf  
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____________ 
 
Expedieras till: 

Revisionen
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SN § 135   SN.2015.339     
 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt SoL  

 

Socialnämnden beslutar 

att revidera riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i enlighet med 

individ- och familjeomsorgens förslag. 

 

Sammanfattning 
Biträdande socialchef Johan Lindberg och socialsekreterare NN 

föreslår i en tjänsteskrivelse 2019-06-14 att en ändring görs i 

riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Ändringen handlar om 

försörjningsstöd till kostnader för uppvärmning och hushållsel. 

Enligt nuvarande riktlinjer beräknas kostnaderna utifrån schabloner 

baserat på bostadsytan. För uppvärmningen är schablonen 168 kronor 

per kvadratmeter och år. För hushållsel är schablonen 5,69 kronor per 

kvadratmeter i månaden, med maxbelopp om 791 kronor per månad. 

Förslaget är att nuvarande text om uppvärmning och hushållsel i 

riktlinjerna ersätts med följande text: 

"4.2 Hushållsel med mera 

Beräkning gällande bostäder med varmhyra: 

Enligt beräkningar gjorda av Eon så förbrukar en lägenhet i snitt cirka 

2500 kWh per år exklusive värme vilket motsvarar en 

förbrukningskostnad om 313 kronor per månad. 

För att beräkna förbrukning utifrån antalet boende i lägenheten föreslås 

att beräkning gällande elförbrukning görs utifrån antalet boende i 

bostaden utifrån nedanstående tabell. 

Lägenhet 1 person 145 kWh 

  2 personer 239 kWh 

  3 personer 294 kWh 

  4 personer 369 kWh 

  5 personer 441 kWh 

  6 personer 494 kWh 

Gällande ovanstående förbrukning är detta baserat utifrån gjorda 

beräkningar på Energikalkylen.se och baseras på lägenheter i 

genomsnittligt skick. 

Exempel på beräkning gällande hushållsel för varmhyra med två 

boende i bostaden. 
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Månadsavgift 77,50 kr 

Elkostnad 0,808 kr/kWh 239 * 0,808= 193 kr 

Elskatt 0,4338 kr/kWh 239 * 0,4338= 104 kr 

Elöverföring 0,7210 kr/kWh 239 * 0,7210= 173 kr 

Årsavgift om 33,83 kr/månad 

77,50 kr + 193 kr + 104 kr + 173 kr + 33,83 kr = 581,33 kr att bevilja 

hushållsel. 

Totalkostnad att bevilja i elförbrukning utifrån ovanstående exempel är 

581 kronor (efter öresutjämning). 

Beräkning gällande kallhyra: 

Enligt beräkningar gjorda av Eon så förbrukar ett hus i genomsnitt 25 

000 kWh per år vilket motsvarar ungefär 3 125 kronor per månad. 

För att kunna göra beräkning gällande hur stor del som avser 

uppvärmning och hur stor del som avser hushållsel så uppger 

information baserad på Eon:s beräkningar att ungefär 60 procent av 

kostnaden i hus avser uppvärmning. Utifrån denna information går det 

att beräkna att 40 procent av elförbrukningen avser hushållsel och att 

det därför beräknas att 40 procent av förbrukningen bedöms skälig i en 

bostad med hushållsel. 

För att beräkna skälig hushållsel bör det medräknas de fasta 

kostnaderna (elnätsabonnemang samt elavtal) som bedöms skäliga men 

enbart 40 procent av kostnaden gällande den rörliga 

förbrukningskostnaden (elöverföring, energiskatt samt rörligt elpris). 

Exempel på faktura: 

Elnätsabonnemang 77,50 kr 

Elöverföring om 489 kWh (80,80 öre) 395,11 kr 

Energiskatt om 489 kWh (43,38 öre) 212,10 kr 

Elavtal årsavgift om 480 kr (30 dagar) 39,45 kr 

El rörligt pris 489 kWh (62,11 öre) 298,96 

Total elkostnad 1 023 kr (efter öresutjämning). 

För att beräkna görs på nedanstående sätt: 

Elnätsabonnemang 77,50 kr (fast kostnad) 

Elöverföring 395,11 kr (395,11 * 0,40 = 158,044 kr) 

Energiskatt 212,10 kr (212,10 * 0,40 = 84,84 kr) 

Elavtal 39,45 (fast kostnad) 

El rörligt pris 298,96 kr (298,96 * 0,40= 119,584 kr) 

Ovanstående kostnader slås sedan ihop för att få korrekt kostnad 

gällande hushållsel. 

77,50 kr + 158,044 kr + 84,84 kr + 39,45 kr + 119,584 kr = 479 kr 

(efter öresutjämning) 

Total hushållselskostnad att bevilja = 479 kr. 
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Kostnad för elnätsabonnemang har fast kostnad beroende på vilken 

högsta säkring boendet kräver och därmed kan inte sökande påverka 

detta i till exempel ett hyrt hus.” 

Därefter fortsätter kapitlet med text om vatten, sophämtning och 

driftskostnader småhus, men dessa texter förändras inte. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-14 om förändringar i riktlinjer för ekonomisk 

bistånd 

Befintlig text i riktlinjer för ekonomiskt bistånd  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Individ- och familjeomsorgens vuxenhandläggare och enhetschef 

Intranätet
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SN § 136   SN.2019.177     
 

Ändring i delegationsordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att förändra delegationsordningen genom att lägga in 

socialsekreterare från sociala jouren i Helsingborgs stad som 

delegat för punkterna H.1, H.10, H.13, H.25, H.38, H.40, I.8, 

J.1, J.3, J.4 och J.5 i socialnämndens delegationsordning, 

samt 

att inte lägga till socialsekreterare från sociala jouren som 

delegat för G.5, samt 

att förändringen träder i kraft 2019-08-16. 

 

Sammanfattning 
Örkelljunga kommun har samarbetsavtal med Helsingborgs stad om 

social jour under vissa tider på kvällar och helger. Helsingborgs stad 

har meddelat att de behöver få delegation på nedanstående områden, för 

att fullt ut kunna utföra sitt uppdrag i enlighet med avtalet. Alternativt 

måste all personal inom den sociala jouren anställas av Örkelljunga 

kommun. 

Socialtjänstlagen: 

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

Placering i jourhem enligt 4 kap 1 § SoL 

Placering i internt HVB enligt 4 kap 1 § SoL 

Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL till offer för våld i nära 

relationer 

Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL till offer för 

människohandel/trafficking 

Placering enligt 4 kap 1 § SoL på skyddat boende 

LVU: 

Begäran om polishandräckning enligt 43 § punkt 2  för att genomföra 

beslut om vård eller omedelbart omhändertagande 

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 

läkarundersökning enligt 32 § LVU 

LVM: 

Inleda utredning enligt 7 § LVM 

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen 

enligt 9 § LVM 

Begäran om polishandräckning för att föra missbrukare till en beslutad 
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läkarundersökning eller inställelse till vård på LVM-hem eller sjukhus 

enligt 45 § LVM 

Socialförvaltningens förslag 

Följande punkter i delegationsordningen berörs av Helsingborgs stads 

framställan: G.5, H.1, H.10, H.13, H.25, H.38, H.40, I.8, J.1, J.3, J.4 

och J.5. I några fall är ärendetyperna i delegationsordningen inte 

identiska med Helsingborgs stads beskrivning. I dessa fall måste 

motsvarande och liknande ärendetyper används. 

Beträffande punkterna H.1, H.10, H.13, H.25, H.38, H.40, I.8, J.1, J.3, 

J.4 och J.5 föreslås att sociala jouren läggs till som delegat. 

Beträffande punkt G.5, avseende begäran om polishandräckning enligt 

LVU § 43, medger inte lagen delegation. Mot denna bakgrund föreslås 

att delegationen i G.5 inte förändras. 

Ändringarna föreslås träda i kraft 2019-08-17. 

Arbetsutskottets behandling 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2019-07-02 § 158. 

Arbetsutskottet ställer sig bakom socialförvaltningens förslag, med 

tillägg om att delegationen ska vara riktad till socialsekreterare inom 

sociala jouren. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Sociala jouren i Helsingborgs stad 

Individ- och familjeomsorgen barn och ungdom 

Hemsidan/intranätet
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SN § 137   SN.2019.154     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda rapporten i enlighet 

med gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2019-06-11 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, avseende en händelse 

inom boendestödet som uppstått efter att en brukare informerat 

personal om den sjukdom som brukaren är bärare av. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är klar återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering om missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad 

version)  
 

____________ 
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SN § 138   SN.2019.159 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda rapporten i enlighet 

med gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2019-06-24 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, avseende en händelse 

på Södergårdens särskilda boende. Rapporten behandlar en situation 

där en brukare varit i behov av hjälp. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är klar återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering om missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
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SN § 139   SN.2019.185 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda rapporten i enlighet 

med gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2019-07-05 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten handlar om 

att det på Södergården upptäckts att 450 kronor saknas i ett värdeskåp. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är klar återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad version)  

 

____________ 
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SN § 140   SN.2019.186 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda rapporten i enlighet 

med gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2019-07-05 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten handlar om 

att det på Södergården upptäckts att 950 kronor saknas i ett värdeskåp. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är klar återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah (avidentifierad version)  

 

____________ 
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SN § 141   SN.2019.197 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda rapporten i enlighet 

med gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2019-07-26 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten handlar om 

en händelse på Södergården där en vårdtagare uppgett att hon inte fått 

ha sin kofta på sig. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är klar återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-08-13  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 142   SN.2019.198 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda rapporten i enlighet 

med gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2019-07-26 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten handlar om 

en händelse på Södergården där ett larm ställts undan. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är klar återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
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SN § 143   SN.2019.199 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda rapporten i enlighet 

med gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2019-07-26 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten handlar om 

en händelse på Tallgården där en vårdtagare fått skador på armen i 

samband med en förflyttning. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är klar återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
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SN § 144   SN.2019.200 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda rapporten i enlighet 

med gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2019-07-26 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. I rapporten beskrivs att 

det finns en misstanke om att en vårdtagare blivit liggande på golvet 

under en längre tidsperiod på kvällen och natten.   

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är klar återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
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SN § 145   SN.2019.172     
 

Årsredovisning 2018 för VoB Syd AB  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
VoB Syd AB är ett bolag som ägs gemensamt av Kommunförbundet 

Skåne och Kommunförbundet i Kronobergs län. Syftet är att 

tillhandahålla vård, behandlingar, utredningar, rådgivning och 

utbildningar inom det sociala området. 

VoB Syd AB har överlämnat sin årsredovisning för 2018, som 

information till de politiska representanterna i kommunstyrelsen och 

socialnämnden i Örkelljunga kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning VoB Syd AB 2018  

 

____________ 
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SN § 146   SN.2019.55     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådens 

sammanträde 2019-06-13. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunala pensionärs- och handikappråden 2019-06-13 (redigerad 

version med anledning av personuppgifter).pdf  

 

____________ 
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SN § 147   SN.2019.180     
 

Information från lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Minnesanteckningar från lokala brottsförebyggande rådets 

sammanträde 2019-06-04.  

Socialnämndens representant Christer Unosson (KD) informerar om att 

medborgardialoger ska genomföras vid två tillfällen under augusti. 

Vidare berättar Christer Unosson (KD) att det överlag var lugnt under 

Örkelljungadagarna. 

 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar Lokala BRÅ 2019-06-04  

 

____________ 
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SN § 148   SN.2019.202     
 

Umgängesbegränsning enligt LVU  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 14 § andra stycket första punkten LVU, till fullo 

inskränka NN1:s rätt till umgänge med NN2, samt 

att beslutet gäller tillsvidare och ska omprövas var tredje 

månad. 

 

Motivering: Total umgängesbegränsning bedöms vara nödvändig med  

hänsyn till skyddet av barnet och ändamålet med vården enligt LVU. 

 

Beslutet kan överklagas. 

 

Sammanfattning 
NN1 har begärt umgänge med NN2. NN2 är omhändertagen enligt 2 § 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Socialförvaltningen bedömer att NN2 är i behov av skydd från NN1, 

eftersom det finns skäl att anta att det ---------. Vidare är det nödvändigt 

med umgängesbegränsning för att uppnå ändamålet med vården enligt 

LVU. 

Socialnämndens ordförande fattar 2019-07-02 ett beslut om att till fullo 

inskränka NN1:s rätt till umgänge med NN2. Beslutet fattades med stöd 

av punkt I.4 i socialnämndens delegationsordning, eftersom det fanns 

behov av ett tillfälligt avgörande i avvaktan på socialnämndens 

sammanträde 2019-08-13. 

 

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut 2019-07-02 

Skriftlig inlaga från sökande 2019-06-27 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN1 

Personakt
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SN § 149   SN.2019.203     
 

Umgängesbegränsning enligt LVU  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 14 § andra stycket första punkten LVU, till fullo 

inskränka NN1:s rätt till umgänge med NN2, samt 

att beslutet gäller tillsvidare och ska omprövas var tredje 

månad. 

 

Motivering: Total umgängesbegränsning bedöms vara nödvändig med  

hänsyn till skyddet av barnet och ändamålet med vården enligt LVU. 

 

Beslutet kan överklagas. 

 

Sammanfattning 
NN1 har begärt umgänge med NN2. NN2 är omhändertagen enligt 2 § 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Socialförvaltningen bedömer att NN2 är i behov av skydd från NN1, 

eftersom det finns skäl att anta att det ---------. Vidare är det nödvändigt 

med umgängesbegränsning för att uppnå ändamålet med vården enligt 

LVU. 

Socialnämndens ordförande fattar 2019-07-02 ett beslut om att till fullo 

inskränka NN1:s rätt till umgänge med NN2. Beslutet fattades med stöd 

av punkt I.4 i socialnämndens delegationsordning, eftersom det fanns 

behov av ett tillfälligt avgörande i avvaktan på socialnämndens 

sammanträde 2019-08-13. 

 

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut 2019-07-02 

Skriftlig inlaga från sökande 2019-06-27 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN1 

Personakt
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SN § 150   SN.2019.77     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för maj 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport maj 2019 

Referenser till rapport i maj 2019  

 

____________ 
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SN § 151   SN.2019.5     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-05-27 § 54 att godkänna 

anvisningarna för delårsrapporten 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-05-27 § 55 att godkänna 

stiftelsernas verksamhetsberättelser och revisionsberättelser för 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-06-05 § 143 att uppdra till 

utbildningsnämnden att i samverkan med socialnämnden utreda 

möjligheten att övergå till att leverera kylda måltider till vårdtagare 

som beviljats matdistribution som bistånd. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27 om anvisningar för 

delårsrapport 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-27 om verksamhetsberättelse för 

2018 avseende stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun 

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-05 om kyld mat till ordinärt boende  

 

____________ 
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SN § 152   SN.2019.6     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2019-05-28 - 2019-08-06: 

2019-06-05 - Skrivelse från föreningen Boende-Jouren om deras arbete 

med att hitta skyddade boenden - dnr SN.2019.152 

2019-06-11 - Skrivelse och årsrapport 2019 från Cancerfonden - dnr 

SN.2019.153 

2019-06-24 - Remiss från Svenska Institutet för Standarder om 

patientdelaktighet i personcentrerad vård - dnr SN.2019.160 

2019-06-26 - Skrivelse från Riksbyggen med rättelseanmaning 

avseende lägenhet som socialförvaltningen hyr - dnr SN.2019.162 

2019-06-27 - Skrivelse och alkoholrapport 2019 från Systembolaget - 

dnr SN.2019.167 

2019-06-28 - Remiss från Socialstyrelsen om nationell handlingsplan 

för ökad patientsäkerhet - dnr SN.2019.173 

2019-07-01 - Öppet brev från Florencegruppen riktat till politiker och 

högsta tjänstepersonalledning, avseende arbetssituation inom 

sjukvården - dnr SN.2019.175 

2019-07-01 - Terminologiremiss från Socialstyrelsen om begrepp inom 

läkemedelsområdet - dnr SN.2019.176 

2019-07-03 - Skrivelse med intresseanmälan om adoption - dnr 

SN.2019.178 S 

2019-07-16--27 - Skrivelser med klagomål på hemvårdspersonalens 

parkering på Hallandsvägen - dnr SN.2019.192 

2019-07-17 - Skrivelse med klagomål om att en brukare fått skador i 

samband med en förflyttning - dnr SN.2019.194 (händelsen har även 

lett till en Lex Sarah-rapport) 

2019-07-29 - Skrivelse med intresseanmälan om nationell adoption - 

dnr SN. 2019.195 S 
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2019-07-29 - Skrivelse med intresseanmälan om adoption - dnr 

SN.2019.196 S 

2019-07-29 - Meddelande från IVO om klagomål som inkommit till 

dem avseende hantering av umgängesbegränsning enligt LVU - dnr 

SN.2019.201 S 

 

____________ 
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Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2019-06-04 - 2019-08-12 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (tio ärenden) 

Delegationsbeslut 2019-06-01 - 2019-07-31 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut i övrigt: 

 Avtal med Avarn Security om larmförmedling och utryckning 

för stödboendet Hjemsjöhof. Avtalet undertecknat av biträdande 

förvaltningschef. - dnr SN.2019.158 

 Avtal/beställning med Stanley Security om teknisk service för 

stödboendet Hjelmsjöhof. - dnr SN.2019.163 

 Avtal med Halmstads Brandservice om årlig service av portabla 

vattensprinklers. Avtalet undertecknat av förvaltningschef. - dnr 

SN.2019.102 

 Avtal med Swedspot om förtroendetandläkare. Avtalet 

undertecknat av förvaltningschef. - dnr SN.2019.184 

 Återkallande av serveringstillstånd för Pizza Corner, eftersom 

serveringsstället bytt ägare. Beslutet fattat av verksamhetschef. - 

dnr SN.2015.56 

 Beslut om att bevilja stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten för serveringsstället Pizza Corner, efter ägarbyte. 

Beslutet fattat av verksamhetschef. - dnr SN.2019.191 
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Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Förvaltningsrätten i Malmö (berör mål 9356-19) 
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Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2019-07-02 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om att till fullo inskränka vårdnadshavares rätt till 

umgänge, enligt LVU § 14 punkt 1. 

 Ordförandebeslut 2019-07-02 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om att till fullo inskränka vårdnadshavares rätt till 

umgänge, enligt LVU § 14 punkt 1. 

 Ordförandebeslut 2019-07-08 (fattat av 1:e vice ordförande 

Christer Unosson) om placering i hemmet enligt LVU § 11. 

 Ordförandebeslut 2019-07-09 (fattat av 1:e vice ordförande 

Christer Unosson) om omedelbart omhändertagande med stöd 

av LVU § 6, samt placering i jourhem enligt LVU § 11. 

 Ordförandebeslut 2019-07-09 (fattat av 1:e vice ordförande 

Christer Unosson) om begäran om polishandräckning enligt 

LVU § 43. 

 Ordförandebeslut 2019-08-05 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om omedelbart omhändertagande med stöd av LVU § 

6, samt placering i jourhem enligt LVU § 11. 

 Ordförandebeslut 2019-08-05 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om begäran om polishandräckning enligt LVU § 43. 

 

____________ 
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Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Saken: Beredande av vård enligt LVU, efter socialnämndens ansökan 

Dom 2019-05-13: Förvaltningsrätten avslår ansökan 

Saken: Beredande av vård enligt LVU, efter socialnämndens ansökan 

Dom 2019-06-14: Förvaltningsrätten bifaller ansökan om vård enligt 

LVU §§ 1 och 3. 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-12-06 och 2019-02-25 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2019-06-17: Förvaltningsrätten avslår överklagandena 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-04-16 och 2019-05-14 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (jourhemsplacering) 

Dom 2019-06-17: Förvaltningsrätten avslår överklagandet av beslutet 

2019-04-16, eftersom socialnämnden 2019-05-14 omprövat sitt beslut 

och beviljat bistånd. Förvaltningsrättens interrimistiska beslut 2019-05-

09 upphör därmed att gälla. 

Saken: Omedelbart omhändertagande för vård enligt LVU 

Beslut 2019-07-19: Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2019-03-05 om att 

bifalla socialnämndens ansökan om beredande av vård enligt LVU 

Saken: Beredande av vård enligt LVU 

Dom 2019-06-18: Kammarrätten avslår överklagandet. 

Förvaltningsrättens dom kvarstår därmed. 

Saken: Omedelbart omhändertagande för vård enligt LVU 

Beslut 2019-07-17: Kammarrätten fastställer det underställda beslutet. 

 

____________ 
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Övriga frågor  

Vid socialnämndens sammanträde 2019-06-04 § 110 lämnas 

information om en incident där en socialsekreterare hamnat i en 

hotsituation. Birgit Svensson (MP) frågar om vad som hänt därefter. 

Biträdande förvaltningschef Johan Lindberg lämnar en redogörelse av 

händelseförloppet efter incidenten. 


