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Sammanträdesprotokoll 2018-05-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 113   SN.2018.147     
 

Patientsäkerhetsberättelse 2017  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om patientsäkerhetsberättelsen 2017 till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Vårdgivare ska enligt 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. I denna ska det framgå hur patientsäkerhets-

arbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som 

vidtagits för att öka patientsäkerheten, vilka resultat som uppnåtts och 

vilka förbättringsförslag som finns. 

Therese Finn (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och Zenita Böcker 

(verksamhetschef kommunala hälso- och sjukvården) har tagit fram en 

patientsäkerhetsberättelse för 2017. Therese Finn och Zenita Böcker 

redovisar innehållet i patientsäkerhetsberättelsen. Redovisningen 

behandlar bland annat den lokala samverkan med primärvården, 

avvikelser, kvalitetsarbetet, hälso- och sjukvårdsavtalet som tecknades 

2017, samt förbättringsförslag inför 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2017  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Verksamhetschef kommunala hälso- och sjukvården 

Hemsidan
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 114   SN.2018.150     
 

Riktlinjer och schablontider för bistånd inom ordinärt 
boende  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta riktlinjerna för bistånd i ordinärt boende, samt 

att anta schablontiderna för bistånd i ordinärt boende, samt 

att riktlinjerna och schablontiderna börjar gälla från och med 

2018-05-03, samt 

att riktlinjerna och schablontiderna ska revideras en gång per 

år, samt 

att befintliga beslut om bistånd i ordinärt boende ska omprövas 

enligt de nya riktlinjerna. 

 

Sammanfattning 
Det finns förslag på riktlinjer och schablontider för bistånd i ordinärt 

boende. Förslagen är utarbetade av utvecklingsstrateg Susanne Olsson 

och kvalitetsstrateg Rose-Marie Karlsson, tillsammans med t.f 

socialchef Björn Jingblad. 

Riktlinjerna och schablontiderna föreslås antas och börja gälla direkt. 

Riktlinjerna och schablontiderna föreslås att revideras årligen. Vidare 

föreslås att befintliga beslut om bistånd i ordinärt boende ska omprövas 

enligt de nya riktlinjerna. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för bistånd i ordinärt boende (förslag från socialförvaltningen 

2018-04-11) 

Schablontider ordinärt boende (förslag från socialförvaltningen 2018-

04-11)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Hemvården 

Biståndshandläggarna 

Utvecklingsstrateg 

Kvalitetsstrateg 

Intranätet
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 115   SN.2018.45     
 

Koll på hemtjänsten  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten och uppdra åt socialförvaltningen att 

arbeta vidare med åtgärderna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden behandlade 2018-02-06 § 29 rapporten ”Koll på 

hemtjänsten 2018”. Socialnämnden beslutade att uppdra åt 

socialförvaltningen att återkomma med konkreta åtgärdsförslag till 

socialnämndens sammanträde 2018-05-02. 

Utvecklingsstrateg Susanne Olsson och kvalitetsstrateg Rose-Marie 

Karlsson har tagit fram en rapport (daterad 2018-04-10) med konkreta 

åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

Åtgärdsförslag Koll på hemtjänst  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Hemvården 

Utvecklingsstrateg 

Kvalitetsstrateg
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 116   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: 

6/4 Möte med Björn Jingblad för att förklara vilka hinder som finns 

kvar innan omställningen är gjord. Dessa är: 1. Utredningar av de 

boende; 2. Uppsägning av personal; och 3. Ny organisation av 

förstärkningsteamet. 

20/4 Möte med Björn Jingblad och Siv Sivertsson för att få igång 

förstärkningsteamet. 

 

T.f socialchef Björn Jingblad lämnar en dagsaktuell rapport på 

sammanträdet. Individ- och familjeomsorgen har genomfört 

utredningar enligt socialtjänstlagen för de enskilda individerna som 

finns inom verksamheten. Bemanningen av stödboendet är tänkt att ske 

via ett förstärkningsteam, som ska bemannas via LSS-verksamheten 

och delar av nuvarande personal på HVB Hjelmsjövik. Processen kring 

turordning, omplaceringar och uppsägningar pågår för den befintliga 

personalen inom HVB Hjelmsjövik. MBL-förhandlingar om 

personalfrågorna är planerade att genomföras under vecka 18. 

Ambitionen är att omställningen från HVB till stödboende ska slutföras 

i mitten på maj 2018. 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 117   SN.2017.352 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna nedanstående åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2017-12-28 inkom en rapport enligt Lex Sarah, avseende en händelse 

på Södergården 2017-12-24 med ett fall på golvet, larm och tillsyn. 

Rapporten har utretts av socialförvaltningen. I utredningen redovisas 

olika berättelser från berörda inom personalen. Av utredningen framgår 

att att händelsen lett fram till att rutinen vid larm skrivits om, vilket 

innebär att det ska göras kontroll av larmet när personal lämnar 

lägenheterna. Det sätts in närvaroknappar där personalen kan påvisa att 

de gått in i ett rum och besvarat larmet. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad) 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Södergården 

Kvalitetsstrateg
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 118   SN.2018.142 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2018-04-04 inkom en rapport enligt Lex Sarah, avseende en händelse 

2018-03-26 där en boendes plånbok försvunnit från ett värdeskåp. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialförvaltningen för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 119   SN.2018.155 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2018-04-20 lämnades en rapport enligt Lex Sarah, avseende en 

händelse 2018-04-12 där det upptäcktes att pengar försvunnit från en 

boendes plånbok. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialförvaltningen för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (version utan personuppgifter) 

Kompletterande upplysning från enhetschef  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 120   SN.2018.2     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
T.f socialchefer Björn Jingblad och Bodil Nordstrand lämnar aktuell 

information från socialförvaltningen.  

En kort rapport lämnas om arbetet med åtgärderna kring 

socialnämndens ekonomi. Arbetet går enligt plan. Samtliga enheter 

inom socialförvaltningen har fått instruktion att enheterna inte får 

överskrida sina respektive ramar i internbudgeten. Om det skulle finnas 

ett behov av att göra ramöverskridande, så ska socialnämnden hållas 

informerad. 

Det arbetas med att stänga ned en avdelning på Södergården, som ett 

sätt att anpassa verksamheten till det minskade platsbehovet inom de 

särskilda boendena. Fackliga förhandlingar är till största delen 

genomförda. Slutlig samverkan med Kommunal planeras att hållas 

2018-05-05. Frågan kommer inte att lyftas som ärende till 

socialnämnden, på grund av att det handlar om att anpassa 

verksamheten till det minskande behovet av platser inom särskilt 

boende. 

Nedstängningen av en avdelning på Södergården kommer att leda till 

att några boende måste byta avdelning. Utgångspunkten är att boende 

som flyttar till ny lägenhet, inte ska drabbas av höjd hyra till följd av 

flytten. Socialnämnden anser att denna utgångspunkt är rimlig. 

Information lämnas om de förändringsåtgärder som planeras på 

Södergården. 

Socialnämnden ges information om tjänster som inte kommer att 

återbesättas. 
 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 121   SN.2018.95     
 

Internbudget 2018 - socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna internbudget för 2018, enligt reviderad version 

daterad 2018-04-17. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2018-03-06 § 56 att godkänna internbudget 

2018 enligt socialförvaltningens förslag (daterat 2018-02-27). Enligt 

förslaget har anslaget för löneökningar 2018 placerats centralt, för 

senare fördelning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-03-21 § 93 beslutat att 

återremittera internbudgeten för komplettering eftersom utrymmet för 

löneökningar ska vara fördelade i detaljbudgeten. 

Socialförvaltningens controller NN har reviderat internbudgeten. Den 

nya versionen är daterad 2018-04-17. Utrymmet för löneökningar har 

fördelats ut. Vidare har en förändring gjorts avseende Södergården, 

ansvar 7310 och 7320. Tidigare var alla intäkter, 3 930 000 kronor, 

budgeterade på ansvar 7320. I den nya versionen har intäkterna 

fördelats med 2 700 000 kronor på ansvar 7310 och 1 230 000 kronor 

på ansvar 7320. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-03-21 - KSAU § 93 

Reviderad internbudget 2018-04-17  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens chefer och stab 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (för kännedom) 

Controller
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 122   SN.2018.134     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten, med beaktande av nedanstående 

anteckning till protokollet. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport till och med 2018-03-31. 

Anteckning till protokollet 
I den framtagna ekonomiska rapporten anges att budgeten för 2018 är 

188,4 miljoner kronor. I denna summa ingår inte det tidigare centralt 

placerade anslaget för löneökningar.  

Mot bakgrund av beslutet i § 121 om internbudgeten, där anslaget för 

löneökningar har lagts ut i verksamheterna, noterar socialnämnden att 

budgeten för 2018 är 191,9 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t.o.m mars 2018 

Månadsvis uppföljning mars  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-05-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 123   SN.2018.144     
 

Ansökan från Brottsofferjouren om bidrag 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja 36 190 kronor i verksamhetsbidrag för 2019 till 

Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga. 

 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga har lämnat in en ansökan om verksamhetsbidrag för 2019. 

De begär 36 190 kronor i bidrag. 

I tjänsteskrivelse 2018-04-11 föreslår t.f socialchef Bodil Nordstrand 

och nämndssekreterare Anders Svensson att Brottsofferjouren beviljas 

det begärda beloppet, 36 190 kronor. Motivet är att Brottsofferjouren 

har en viktig uppgift i samhället och är en väl etablerad verksamhet. 

Genom organisationens verksamhet ges stöd till brottsoffer. 

Anteckning till protokollet 
Brottsofferjouren har erbjudit sig att presentera sin verksamhet för 

kommunerna. Socialnämnden är intresserad av en sådan presentation 

vid något av de kommande sammanträdena. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Brottsofferjouren om bidrag 2019 

Tjänsteskrivelse Brottsofferjouren 2019  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Brottsofferjouren 

Individ- och familjeomsorgen 

Controller
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 124   SN.2018.149     
 

Systemgenomgångar med anledning av 
dataskyddsförordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna genomgångar (register) av personuppgifts-

behandling i systemen Accorda, DUA-system, BAB-webben, 

Intraphone, Matcha Nu, SOS Alarm, Swedlock 

nyckelhantering, Treserva, Journal Digital, Bemanna och 

dokumenthanteringssystem för arbetsutskottet. 

 

Sammanfattning 
2018-05-25 träder en ny dataskyddsförordning (vanligtvis benämnt 

GDPR) i kraft. Dessutom tillkommer en ny dataskyddslag. Det nya 

regelverket innebär att individernas rättigheter till personlig integritet 

förstärks. Det blir ökat ansvar för personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden. 

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för system som behandlar 

personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Leverantörerna 

av system är personuppgiftsbiträden. 

I socialnämndens verksamhetsområde har det identifierats elva system 

som hanterar personuppgifter. Dessa är Accorda, DUA-system, BAB-

webben, Intraphone, Matcha Nu, SOS Alarm, Swedlock 

nyckelhantering, Treserva, Journal Digital, Bemanna och 

dokumenthanteringssystem för arbetsutskottet. 

Varje personuppgiftsansvarig ska föra ett register över personuppgifts-

behandlingen som utförs under dess ansvar. För att uppfylla detta har 

det för varje system gjorts en genomgång. Dessa genomgångar utgör 

register över personuppgiftsbehandlingen i system. I genomgångarna 

redovisas även allmänna uppgifter om systemen. Det är också infört 

vilka rutiner som gäller för registerutdrag och samtycke, samt 

riskklassificeringar. 

I tjänsteskrivelse 2018-04-11 föreslår nämndssekreterare Anders 

Svensson och t.f socialchef Bodil Nordstrand att socialnämnden 

godkänner genomgångarna (register) av personuppgiftsbehandlingen i 

de elva systemen. 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse dataskyddsförordningen 

Systemgenomgång Accorda 

Systemgenomgång AME-system för DUA 

Systemgenomgång Bemanna 

Systemgenomgång BAB webben 

Systemgenomgång dokumenthantering för arbetsutskottet 

Systemgenomgång Intraphone 

Systemgenomgång Journal Digital 

Systemgenomgång MatchaNu 

Systemgenomgång Swedlock nyckelhantering 

Systemgenomgång SOS Alarm 

Systemgenomgång Treserva (reviderad)  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 125   SN.2018.157     
 

Dataskyddsombud för socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna att socialnämndens dataskyddsombud kommer 

från företaget JP Infonet AB, samt 

att delegera till socialnämndens arbetsutskott att fatta beslut om 

vem (vilken person) inom JP Infonet AB som kommer vara 

verksam som dataskyddsombud, med återrapportering till 

socialnämnden 2018-06-05. 

 

Sammanfattning 
2018-05-25 träder en ny dataskyddsförordning (vanligtvis benämnt 

GDPR) i kraft. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för 

behandling av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.  

Enligt artikel 37 i förordningen ska den personuppgiftsansvarige utse 

ett dataskyddsombud om personuppgiftsbehandlingen görs av en 

myndighet eller offentligt organ. Dataskyddsombudet ska även anmälas 

till Datainspektionen. 

Örkelljunga kommun har medverkat i en gemensam upphandling av 

dataskyddsombud med Perstorps och Åstorps kommun. Upphandlingen 

resulterade i att JP Infonet AB tilldelades uppdraget. 

Socialnämndens behandling 
Namn på dataskyddsombudet är inte klart. Mot denna bakgrund 

delegeras till arbetsutskott att slutligen utse dataskyddsombudet, med 

återrapportering vid nästkommande nämndssammanträde. 

 
____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 126   SN.2018.65     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådens 

sammanträde 2018-04-05. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunala pensionärs- och handikappråden 2018-04-05  

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 127   SN.2018.7     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med 2018-03-31. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m 2018-03-31  

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 128   SN.2018.52     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2018-03-27 - 2018-04-23: 

2018-03-27 - Cirkulär från SKL om socialnämndens 

anmälningsskyldighet som berör god man, förvaltare och vissa 

vårdnads- och förmyndarskapsfrågor. - dnr SN.2018.135 

2018-03-28 - Skrivelse från Migrationsverket om bosättningslagen och 

hur Migrationsverket kommer arbeta framöver. - dnr SN.2018.139 

2018-03-29 - Skrivelse (öppet brev) till socialnämnden om beslutet att 

avskaffa delade och dess konsekvenser gällande helgarbete. - dnr 

SN.2018.140 

2018-04-04 - Skrivelse till ordförande om utmaning att praktisera på 

LSS-boende. - dnr SN.2018.143 

2018-04-06 - Skrivelse med klagomål i ett enskilt ärende som berör 

psykiska problem och missbruk (skrivelsen vidaresänd från 

Inspektionen för vård och omsorg). - dnr SN.2018.146 S 

2018-04-11 / 2018-04-13 - Skrivelser, dels till socialchefen och dels till 

socialnämnden, om omkostnadsersättningar för familjehem i 

Örkelljunga kommun. - dnr SN.2018.151 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-05-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för mars 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport mars 2018 

Referenser till rapport mars 2018  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-05-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunullmäktige har 2018-03-26 § 29 behandlat motionen 

Måltidsvän. Kommunfullmäktige har som svar på motionen översänt 

socialnämndens yttrande i ärendet. Motionen har därmed bifallits 

genom att socialnämnden undersökt en variant av det system med 

måltidsvän som finns i Kävlinge. 

Kommunstyrelsen har 2018-04-11 § 88 beslutat att anställa Jennie 

Andersson som ny socialchef i Örkelljunga kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-03-26 om motionen 

Måltidsvän 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen om anställning av socialchef  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-05-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2018-04-23 (fattat av 1:e vice ordförande 

Christer Unosson) om att bevilja ett tillfälligt serveringstillstånd 

till Woodlands Country Club Golf AB för servering till 

allmänheten 2018-04-28 på Forum i Örkelljunga. 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-05-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2018-04-03 - 2018-04-29 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskap (sex ärenden) 

Delegationsbeslut 2018-04-01 - 2018-04-30 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer: 

 Beslut av t.f socialchef Björn Jingblad att förlänga avtal med 

OneMed om leveranser av sjukvårdsmaterial. Avtalet förlängs 

under perioden 2018-03-31 - 2018-06-01. - dnr SN.2017.95 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-05-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Länsstyrelsen i Skåne: 

Saken: Tillsyn enligt alkohollagen 

Beslut 2018-03-22: Länsstyrelsen riktar kritik mot att ett beslut ändrats, 

samt uppmärksammar att det beviljats ett serveringstillstånd för en 

period som är för lång för att kallas tillfällig. 

Överklagat beslut: 2018-02-05 

Saken: Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (Örkelljunga kommun har 

avslagit ansökan) 

Beslut 2018-04-19: Länsstyrelsen avslår överklagan 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: 2018-02-08 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (Örkelljunga kommun har 

avslutat familjehemsplacering) 

Dom 2018-03-28: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: 2018-03-26 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (familjehemsplacering), fråga 

om inhibition 

Beslut 2018-04-16: Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition 

Överklagat beslut: 2017-09-28 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-04-19: Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet 

och visar målet åter till socialnämnden för fortsatt handläggning i 

enlighet med skälen i domen. 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet. 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-05-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
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Övriga frågor  

Stefan Svensson (SD) frågar om kostnaden för sondmat. Bakgrunden är 

ett enskilt ärende där en brukare fått en faktura där sondmaten jämställs 

med kost inom hemvården. Frågan gäller varför priset för sondmat är 

samma som för vanlig kost, och varför priset skiljer mellan olika 

kommuner och Region Skåne. Verksamhetschef Zenita Böcker svarar 

att avgiften bygger på ett nämndsbeslut från 2017-01-31. Anledningen 

till att priset för sondmat är samma som för annan kost, är 

kommunallagens likabehandlingsprincip. Denna princip gör att alla 

invånare i en kommun eller Region Skåne ska behandlas lika. All kost 

inom Örkelljunga kommun har därför samma avgift. Olika kommuner 

och Region Skåne bestämmer emellertid själva sin avgift för sina 

respektive invånare, vilket gör att priset kan variera mellan olika 

kommuner och Region Skåne. 

Christer Unosson (KD) lyfter en fråga som han fått från en god man. 

Frågan gäller att tidigare ensamkommande har svårt att ordna egen 

bostad, trots att de har arbete. Christer Unosson (KD) lyfter fram denna 

situation som ett hinder för integrationen. T.f socialchef Bodil 

Nordstrand svarar att det pågår en översyn över lägenheterna som 

socialförvaltningen hyr, däribland de som kommer bli lediga efter att 

förändringen inom HVB Hjelmsjövik genomförts. Socialförvaltningen 

har ingen allmän skyldighet att erbjuda lägenheter, vilket innebär att 

kommuninvånare inte generellt kan få bostad via kommunen. 

Niclas Bengtsson (SD) lyfter en fråga om möjligheterna att sätta upp 

övervakningskameror på Södergården för att motverka stölder av 

läkemedel och kontanter. T.f Bodil Nordstrand noterar förslaget. 


