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Justerandes 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 135   SN.2018.8     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen. 

 

Beskrivning 
Presentation av Skyddsjourens verksamhet utgår. Presentationen 

kommer istället att lämnas 2018-09-04. 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 136   SN.2018.186     
 

Riktlinjer för bistånd i särskilt boende  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta riktlinjerna för bistånd i särskilt boende, samt 

att riktlinjerna ska börja gälla från och med 2018-06-11, samt 

att riktlinjerna ska revideras en gång per år. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har 2018-05-30 lämnat förslag på riktlinjer för 

bistånd i särskilt boende. Riktlinjerna föreslås börja gälla från och med 

2018-06-11. Revidering föreslås ske en gång per år. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för särskilt boende (socialförvaltningens förslag 2018-05-30)  

 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschefer äldreomsorgen 

Avgiftshandläggare 

Kvalitetsstrateg 

Utvecklingsstrateg
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 137   SN.2018.167     
 

Ansökan från Skyddsjouren om bidrag 2018  

 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja 30 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2018 till 

Skyddsjouren i Ängelholm. 

 

Sammanfattning 
Skyddsjouren i Ängelholm ansöker om bidrag från Örkelljunga 

kommun. De ansöker om sex kronor per kommuninvånare i bidrag för 

2018, vilket motsvarar ungefär 60 000 kronor. 

I tjänsteskrivelse 2018-05-04 föreslås att Skyddsjouren beviljas 30 000 

kronor, vilket är hälften av det sökta beloppet. Motivet till att lämna 

bidrag är att Skyddsjourens verksamhet bedöms vara viktig för 

personer som utsätts för våld, och det ligger i Örkelljunga kommuns 

intresse att lämna stöd till verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Skyddsjouren om bidrag 2018 

Tjänsteskrivelse Skyddsjouren 2018  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Skyddsjouren i Ängelholm 

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 138   SN.2018.190     
 

Information om individanpassat brandskydd  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Under 2018 och 2019 bedrivs ett gemensamt projekt mellan 

socialförvaltningen i Örkelljunga kommun och Räddningstjänsten i 

Skåne Nordväst (RSNV) om brandskydd. 

Årligen inträffar omkring 6 000 bränder i bostäder. Omkring 100-120 

leder till dödsfall. Det finns flera riskfaktorer för bränder i bostäderna, 

exempelvis spis, rökning och tända ljus. RSNV arbetar med olika 

former av insatser för att motverka bränder. En modell som testas i 

samverkan mellan Örkelljunga kommun och RSNV är att arbeta med 

individanpassat brandskydd. Syftet är att personal inom hemvården ska 

kunna inventera och identifiera möjliga risker i brukarnas bostäder. 

Målet är att genom den direkta kontakten minska och identifiera risker 

hos varje enskild individ, och i förlängningen minska bostadsbränderna. 

Utöver det direkta arbetet med individanpassade åtgärder, kommer det 

att sammanställas generella förslag som kommer överlämnas till 

socialnämnden. 

Projektets förberedelser pågår. Efter sommaren drar projektet igång 

gentemot de enskilda. Planeringen är att projektet ska pågå i ungefär ett 

år. Projektet kommer att bedrivas i en hemvårdsgrupp i centrala 

Örkelljunga, och beröra både brukare och personal. All medverkan är 

frivillig. 

 

____________ 
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signatur 
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SN § 139   SN.2018.136     
 

Ansökan från BRIS om bidrag för 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja 10 000 kronor i bidrag till BRIS Region Syd för 2019. 

 

Sammanfattning 
BRIS Region Syd har ansökt om bidrag med 21 000 kronor från 

Örkelljunga kommun för 2019. 

I tjänsteskrivelse 2018-05-04 föreslås att BRIS Region Syd beviljas 

10 000 kronor i bidrag för 2019. Motivet till att lämna bidrag är att 

BRIS har en viktig uppgift i samhället och är en väl etablerad och känd 

verksamhet. Genom organisationens verksamhet kan barn i utsatta 

situationer, också från Örkelljunga, få stöd och mod i att försöka 

förändra sin situation. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från BRIS region syd om bidrag 2019 

Tjänsteskrivelse BRIS bidrag 2019  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

BRIS Region Syd 

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 140   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. 

 

Från enhetschefen på HVB Hjelmsjövik finns följande rapport. 

4/5 MBL kring förstärkningsteamet, turordning genomförd, teamets 

personalgrupp är utvald. 

14/5 HR och enhetschef informerade personalgruppen om vem som ska 

ingå i förstärkningsteamet. 

16/5 Ny kyl och frys på plats till de boende på stödboendet. 

18/5 Informerade om nuläget på LOSAM. 

Vecka 20 De som inte ingår i förstärkningsteamet tog emot sina 

uppsägningar. 

Vecka 21 De som är uppsagda är anmälda till omställningsfonden. 

21/5 Förstärkningsteamet hade sitt första planeringsmöte. 

29/5 Förstärkningsteamet har sitt andra möte. 

Vecka 22 De boende på Hjelmsjöhof flyttar till Hjelmsjövik. 

 

Tillförordnad socialchef Björn Jingblad informerar på sammanträdet 

om de senaste händelserna. Det finns ett godkännande från 

Inspektionen för vård och omsorg om att ändra verksamheten från HVB 

till stödboende.  Den enda kvarvarande personen med beviljad HVB-

insats har flyttat till ett HVB i en annan kommun. Omflyttningar från 

Hjelmsjöhof genomförs. Befintliga lokaler i Hjelmsjöhof kommer 

framöver att användas för att hantera akuta bostadsbehov enligt 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

socialtjänstlagen. Stödboendet kommer att understödjas av det 

förstärkningsteam som satts samman tillsammans med LSS-

verksamheten. 

 

____________ 
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SN § 141   SN.2018.127     
 

Åtgärder för socialnämndens ekonomi  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Tillförordnad socialchef Björn Jingblad informerar om pågående 

åtgärdsarbete avseende socialnämndens ekonomi. Björn Jingblad 

bedömer att de åtgärder som påbörjats antingen är genomförda eller på 

gång att genomföras. Inom LSS-verksamheten finns ett nyligen 

uppmärksammat underskott jämfört med budget. Med anledning av 

detta kommer det under juni månad att göras en djupgranskning av 

ekonomin inom LSS-verksamheten. 

 

____________ 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 142   SN.2018.134     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport till och med april 2018. 

På sammanträdet presenteras även en preliminär prognos för perioden 

fram till och med maj 2018. I prognosen redovisas resultaten för 

socialförvaltningens olika verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t.o.m april 2018 

Månadsvis uppföljning april  

 

____________ 
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SN § 143   KLK.2017.179  019  
 

Tematiskt tillägg till Översiktsplan ÖP07 - 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS  

 

Socialnämnden beslutar 

att som socialnämndens yttrande framföra följande: 

 Socialnämnden anser att hänsyn måste tas till 

funktionsnedsattas möjligheter att bo och leva i de fyra 

utpekade områdena. Under hela planeringsprocessen 

behöver det läggas fokus på hur bostadsområden, 

infrastruktur och rekreationsmöjligheter utformas och 

anpassas utifrån funktionsnedsattas behov. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har sänt ut förslag till tematiskt tillägg till 

översiktsplanen ÖP07 på remiss. Tillägget är benämnt 

”Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-plan)”. 

Syftet är att peka ut områden i strandnära lägen som är lämpliga och 

strategiskt viktiga för att långsiktigt stimulera utveckling på 

landsbygden. I planen utpekas områden som ligger i anslutning till 

Fedingesjön, Åsljungasjön, Hjälmsjön och Pinnån. Områdena berör 

sammanlagt cirka sju kilometer strand. 

Socialförvaltningen har gått igenom remisshandlingen. Det finns 

förslag att påtala vikten av funktionsnedsattas möjlighet att bo och leva 

i de fyra områdena. 

 

Beslutsunderlag 

Underrättelse samråd LIS-plan 

LIS-plan samrådshandling 2018  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

plan@orkelljunga.se
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SN § 144   SN.2018.39     
 

Bemyndiga personer att få behörighet att utfärda 
anvisningar för utbetalning av försörjningsstöd till bank, 
SUS  

 

Socialnämnden beslutar 

att bemyndiga NN, t.f enhetschef; NN, socialsekreterare; NN, 

samordnare öppenvården; NN, flyktingsamordnare; NN, 

nämndssekreterare; NN, administratör; NN, 

integrationshandläggare; NN, handläggare; NN, 

handläggare; NN, verksamhetschef; NN, enhetschef; NN, 

socialsekreterare; och NN, socialsekreterare, att två i 

förening utfärda anvisningar för utbetalning av 

försörjningsstöd till Swedbanks utbetalningssystem (SUS). 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden bemyndigar personal att två i förening utfärda 

anvisningar för betalning av försörjningsstöd till Swedbanks 

utbetalningssystem (SUS). Bemyndiganden görs kontinuerligt, 

efterhand som förändringar sker. 

Den nu aktuella förändringen innebär att NN, NN och NN tas bort, 

samt att NN, NN, NN och NN föreslås läggas till. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomikontoret 

--- 

--- 

--- 

---
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SN § 145   SN.2018.157     
 

Dataskyddsombud för socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att utse Simon Jernelöv från JP Infonet AB till 

dataskyddsombud för socialnämnden i Örkelljunga 

kommun. 

 

Sammanfattning 
2018-05-25 trädde dataskyddsförordningen (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. 

Örkelljunga kommun har medverkat i en gemensam upphandling av 

dataskyddsombud. JP Infonet AB lämnade lägst anbud. 

Socialnämnden beslutade 2018-05-02 att godkänna att socialnämndens 

dataskyddsombud kommer från företaget JP Infonet AB. Nämnden 

beslutade vidare 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. 

Vid sammanträdet 2018-05-22 med socialnämndens arbetsutskott var 

det inte slutligt bestämt om Örkelljunga kommun skulle teckna avtal 

med JP Infonet. Arbetsutskottet kunde därmed inte fatta beslut.  

2018-05-24 blev det slutligt klart att avtal skulle tecknas med JP 

Infonet AB. Socialnämndens ordförande fattade samma dag ett 

brådskande ordförandebeslut, där Simon Jernelöv från JP Infonet utsågs 

till dataskyddsombud. Ordförandebeslutet togs i avvaktan på 

socialnämndens sammanträde 2018-06-05. 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-06-05  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
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SN § 146   SN.2018.191     
 

Register över personuppgiftsbehandling utanför 
system, med anledning av dataskyddsförordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna upprättat register över personuppgiftshantering 

vid sidan om systemgenomgångarna, samt 

att registret ska ses över och revideras en gång per år. 

 

Sammanfattning 
2018-05-25 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Det nya 

regelverket innebär att individernas rättigheter till personlig integritet 

förstärks. Det blir ökat ansvar för personuppgiftsansvariga och 

personuppgiftsbiträden. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för 

behandling av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 

Enligt artikel 30 ska varje personuppgiftsansvarig för ett register över 

personuppgiftsbehandlingen som utförs under dess ansvar. För att 

uppfylla detta har socialförvaltningen upprättat två olika former att 

register. Dels genomgångar för systemen inom socialnämndens 

verksamhetsområde (inte de kommunövergripande systemen). Dessa 

systemgenomgångar behandlades av socialnämnden 2018-05-02 § 124. 

Vid sidan om systemen finns även annan personuppgiftshantering, 

framför allt i form av förteckningar och annan nödvändig 

dokumentation. Det har upprättats en förteckning över sådan 

personuppgiftshantering. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner registret över 

personuppgiftshantering vid sidan om systemen. Registret föreslås ses 

över och revideras en gång per år. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personuppgiftsregister enligt dataskyddsförordningen 

Förteckning över personuppgiftsbehandlingar  

 

____________ 
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SN § 147   SN.2018.192     
 

Fältverksamhet i Örkelljunga kommun  

 

Socialnämnden beslutar 

att avvakta med beslut tills utredningen är klar, samt 

att ärendet tas upp till fortsatt behandling vid socialnämndens 

sammanträde 2018-08-14, då utredningen förväntas vara 

klar. 

 

Sammanfattning 
Arbetsutskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden träffades 

2018-05-07 för att behandla den aktuella situationen kring 

fältverksamheten i Örkelljunga kommun. 

Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har i dagsläget 

vardera en fältsekreterare. De samarbetar med varandra, men tillhör 

olika förvaltningar. Det har varit relativt hög omsättning på tjänsterna. 

Socialförvaltningens fältsekreterare är för tillfället vakant. 

Arbetsutskotten enades om att förvaltningarna ska göra en gemensam 

utredning där den nuvarande situationen analyseras och där förslag 

lämnas om hur verksamheten ska bedrivas i framtiden. Utredningen ska 

lägga förslag på antalet tjänster, tillgänglighet och arbetsuppgifter. 

Utredningen ska återrapporteras till nämndernas sammanträden i vecka 

23 (socialnämnden 2018-06-05 och utbildningsnämnden 2018-06-07). 

Socialnämndens behandling 
Utredning är i dagsläget inte klar. Inom individ- och familjeomsorgen 

är bedömningen att det krävs mer tid för att kunna presentera ett 

gemensamt förslag om hur fältverksamheten ska fungera i framtiden. 

Socialnämnden avvaktar med beslut i frågan, och tar upp ärendet till 

fortsatt behandling 2018-08-14. Utredningen väntas vara klar tills dess. 

 

____________ 
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SN § 148   SN.2018.188     
 

Ändring i delegationsordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att ändra i delegationsordningen enligt nedan, samt 

att ändringen träder i kraft 2018-06-11. 

 

Sammanfattning 
2018-05-25 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Samtidigt 

upphörde personuppgiftslagen (PuL). Dessa förändringar leder till att 

socialnämndens delegationsordning behöver förändras. Från 

socialförvaltningen föreslås följande förändringar. 

Punkt 2 Förkortningar 

Idag anges: PuL / Personuppgiftslagen 

Ändras till: Dataskyddsförordningen / Dataskyddsförordningen, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 

Punkt B.1 Allmänna ärenden 

Idag står: Beslut om utlämnande av allmän handling inkl. 

sekretessprövning, beslut om förbehåll samt prövning enligt PuL 

Ändras till: Beslut om utlämnande av allmän handling inkl. 

sekretessprövning, och beslut om förbehåll. 

Delegat: Ansvarig chef (oförändrat) 

Lagrum: PuL stryks, i övrigt inga ändringar 

Ny punkt B.2 Allmänna ärenden 

Ny text: Prövning av begäran från enskild om registerutdrag, rättande 

eller raderande av personuppgift, eller begränsning av 

personuppgiftshantering, i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Delegat: Ansvarig chef 

Lagrum: Dataskyddsförordningen 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Intranätet 

Socialförvaltningens enhets- och verksamhetschefer
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SN § 149   SN.2017.203     
 

Arbetsmiljöverkets inspektioner på Södergården, 
Tallgården och hemvården  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder. 

 

Sammanfattning 
Arbetsmiljöverket genomförde under augusti och september 2017 

granskningar av Södergården och Tallgårdens särskilda boenden, samt 

av delar av hemvårdens verksamhet. Arbetsmiljöverket lämnade fem 

inspektionsmeddelanden: 

- Inspektionsmeddelande 2017/034361 

- Inspektionsmeddelande 2017/042691 (Södergården) 

- Inspektionsmeddelande 2017/046108 (Tallgården) 

- Inspektionsmeddelande 2017/042706 (hemvården syd) 

- Inspektionsmeddelande 2017/046110 (hemvården centrum) 

Socialnämnden lämnade i januari 2018 svar till Arbetsmiljöverket 

avseende de fem inspektionsmeddelandena. 

Arbetsmiljöverket har begärt kompletteringar av svaren avseende 

inspektionsmeddelandena 2017/034361, 2017/046108 (Tallgården) och 

2017/046110 (hemvården centrum). 

Kompletteringar har lämnats till Arbetsmiljöverket avseende 

2017/034361 och 2017/046108 (Tallgården), medan Arbetsmiljöverket 

beviljat förlängd svarstid för 2017/046110 (hemvården centrum). 

Beträffande kompletteringen till 2017/034361 har Arbetsmiljöverket 

2018-06-01 meddelat att alla krav är uppfyllda, och att ärendet 

avslutats. 

 

Beslutsunderlag 

Svar till Arbetsmiljöverket, med anledning av begäran om 

komplettering 

Svar till Arbetsmiljöverket avseende komplettering Tallgården  
 

____________ 
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SN § 150   SN.2017.279     
 

Begäran från Kommunal om åtgärd enligt 6 kap 6a § 
arbetsmiljölagen, gällande Södergårdens särskilda 
boende  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
2017-11-09 lämnade Kommunal en begäran till Arbetsmiljöverket 

angående arbetsmiljön på Södergården. Arbetsmiljöverket översände i 

december 2018 en kommunicering där de meddelade att de övervägde 

att besluta om ett föreläggande mot Örkelljunga kommun avseende fyra 

områden. Socialnämnden beslutade 2018-01-09 § 14 att lämna yttrande 

till Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket har sänt ett föreläggande (daterat 2018-05-18) till 

Örkelljunga kommun där de förelägger kommunen att senast 2018-08-

31 (vid vite av 50 000 kronor) vidta åtgärder inom två områden: 

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete - rutiner för medverkan samt 

utredning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud. 

2. Undersökning, riskbedömning och vidta åtgärder - organisatorisk och 

social arbetsmiljö. 

Inom områdena första hjälpen och krisstöd samt systematiskt 

arbetsmiljöarbete kunskaper, bedömer Arbetsmiljöverket att det inte 

längre finns skäl att bifalla Kommunals begäran. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut från Arbetsmiljöverket om föreläggande enligt 6 kap 6a § 

arbetsmiljölagen  

 

____________ 
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SN § 151   SN.2018.163 S     
 

Rapportering av missförhållanden enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2018-04-27 lämnades en rapport enligt Lex Sarah, avseende en 

händelse inom hemvården 2018-04-24 där trygghetslarm inte 

rapporterats vidare vilket ledde till att en brukare fick vänta på hjälp. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad version)  

 

____________ 
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SN § 152   SN.2018.178 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2018-05-17 lämnades en rapport enligt Lex Sarah, avseende en 

händelse inom hemvården 2018-05-08 där ett misstag i larmhanteringen 

ledde till att en vårdtagare fick sin hjälp fördröjd. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
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SN § 153   SN.2018.31     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2018-04-23 § 38 beslutat att godkänna och 

fastställa årsredovisning per 2017-12-31. Kommunfullmäktige har 

tillstyrkt ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt för de 

enskilda förtroendevalda i dessa organ. 

Kommunfullmäktige har 2018-04-23 § 43 beslutat att bifalla en motion 

om att fräscha upp måltidsmiljöer. 

Kommunfullmäktige har 2018-04-23 § 44 beslutat att godkänna 

verksamhetsplan för Familjen Helsingborg 2018-2019. 

Kommunfullmäktige har 2018-04-23 § 45 behandlat en interpellation 

avseende fakturor från Pro IFALL AB. 

Kommunfullmäktige har 2018-04-23 § 50 beslutat att godkänna 

förhandlingsöverenskommelse mellan Välkommengruppen i Götaland 

AB och Örkelljunga kommun, innebärande att Örkelljunga kommun 

ska betala 3,8 miljoner till Välkommengruppen senast 2018-04-30. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-05-09 § 144 beslutat att 

lägga socialnämndens redovisning av extra anslag för delade turer till 

handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om årsredovisning 2017 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-23 om motion 

avseende måltidsmiljöer 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om verksamhetsplan för 

Familjen Helsingborg 2018-2019 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-23 om 

interpellation kring fakturor från Pro IFALL AB 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-04-23 om 

förlikningsöverenskommelse 

Protokollsutdrag från KSAU avseende uppdrag i samband med budget 

2018  
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____________ 
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SN § 154   SN.2018.75     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för april 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport april 2018 

Referenser till rapport april 2018  

 

____________ 
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SN § 155   SN.2018.7     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med 2018-04-30. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m 2018-04-30  

 

____________ 
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SN § 156   SN.2018.5     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2018-04-30 - 2018-06-04 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskap (åtta ärenden) 

Delegationsbeslut 2018-05-01 - 2018-05-31 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer: 

 Beslut av verksamhetschef Zenita Böcker om överenskommelse 

med Solljungahälsan och vårdcentralen i Örkelljunga gällande 

teambaserad vårdform. - dnr SN.2018.161 

 Beslut av tillförordnad socialchef Björn Jingblad att bevilja ett 

tillfälligt serveringstillstånd till Pernzells Restauranger AB för 

servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till 

slutet sällskap på Forum 2018-05-14, klockan 18-22. - dnr 

SN.2018.168 

 Beslut av tillförordnad socialchef Björn Jingblad att tillsvidare 

lägga ned en avdelning (Söderhöjden) med sju platser på 

Södergården. - dnr SN.2018.169 

 Beslut av kommunchef Charlotta Kabo Stenberg och enhetschef 

Patrik Berglin att lämna yttrande till Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor, avseende projekt inom Erasmus+ på 

HVB Hjelmsjövik. - dnr SN.2018.173 

 Beslut av tillförordnad socialchef Björn Jingblad att teckna avtal 

om samverkan med Arbetsförmedlingen om gemensam 
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uppföljning inom området för arbetsmarknadsinsatser för unga 

arbetssökande genom möjlighet att lämna statistik till 

Arbetsförmedlingen. - dnr SN.2018.174 

 Beslut av tillförordnad socialchef Bodil Nordstrand att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal med G Widergren Ärendehantering 

AB avseende systemet BAB Webben. - SN.2017.32 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 
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SN § 157   SN.2018.4     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2018-05-07 (fattat av Annika Jönsson) om att 

bevilja Tomas Live Produktion Limited tillstånd för att till 

allmänheten, inom angivet serveringsområde, servera starköl, 

vin och andra jästa drycker vid Coops parkering i Örkelljunga 

under Örkelljungadagarna, från den 10 maj 2018 till den 13 maj 

2018, vardera dag mellan klockan 11.00 och 01.00. 

 Ordförandebeslut 2018-05-24 (fattat av Annika Jönsson) om att 

utse Simon Jernelöv från JP Infonet AB, till dataskyddsombud 

för socialnämnden i Örkelljunga kommun. Beslutet fattas som 

brådskande ordförandebeslut i avvaktan på socialnämndens 

sammanträde 2018-06-05. 

 

____________ 
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SN § 158   SN.2018.6     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Länsstyrelsen i Skåne: 

Saken: Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (Örkelljunga kommun har 

avslagit ansökan, och beslutet har överklagats). 

Beslut 2018-05-17: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 

Ärendet: Tillsyn av HVB Hjelmsjövik för barn och unga. 

Beslut 2018-04-27: IVO avslutar ärendet. 

Skäl för beslutet: IVO lämnar slutsatser för sin granksning inom sex 

olika områden. 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2018-01-04 mål 

nummer 115-18. 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (HVB) 

Dom 2018-04-26: Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och 

fastställer socialnämndens beslut 2017-12-18. Det innebär att HVB-

placeringen avslutas. 

 

____________ 
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SN § 159   SN.2018.52     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2018-04-24 - 2018-05-28: 

2018-04-24 / 2018-04-27 - Skrivelser med synpunkter på kostnaden för 

sondmat i Örkelljunga kommun. - dnr SN.2018.159 

2018-04-30 - Synpunkt avseende enskilt ärende inom hemsjukvården. - 

dnr SN.2018.164 S 

2018-05-03 - Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd 

till privat HVB-verksamhet, sänd som skrivelse för kännedom till 

socialnämnden i Örkelljunga kommun. - dnr SN.2018.166 

2018-05-04 - Skrivelse från Socialstyrelsen och Skolverket om tidiga 

och samordnade insatser för barn och unga. - dnr SN.2018.170 

2018-05-07 - Skrivelse från Gnesta kommun med framställan om 

bistånd till person som ska flytta till annan kommun - dnr SN.2018.171 

2018-05-14 - Skrivelse från Karlskrona kommun om omedelbart 

omhändertagande enligt LVU, där Karlskrona kommun efterfrågar de 

omhändertagnas vistelseort. - SN.2018.175 S 

2018-05-15 - Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

om politiska partier inom vård och äldreomsorg. - dnr SN.2018.176 

2018-05-22 - Skrivelse med positiva synpunkter om korttidsvården på 

Tallgården. - dnr SN.2018.181 S 

2018-05-23 - Skrivelse från enskild med skyddat boende, som har 

behov av bostad i annan kommun. - dnr SN.2018.182 S 

2018-05-23 - Skrivelse från enskild med skyddat boende, som har 

behov av bostad i annan kommun. - dnr SN.2018.183 S 

2018-05-24 - Skrivelse från enskild med skyddat boende, som har 

behov av bostad i annan kommun. - dnr SN.2018.184 S 

 

____________
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SN § 160   SN.2018.2     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Tillförordnad socialchef Björn Jingblad lämnar aktuell information. 

 Förändring kommer att göras i ledningen på Södergårdens 

äldreboende. Förändringen kommer ske innan sommaren. 

 Enligt beslut av socialnämnden 2017-12-05 § 231 ska 

avskaffandet av delade turer vara genomfört till 2018-09-30. 

Det finns olika uppfattningar om borttagande av delade turer är 

positivt eller negativt. Mot denna bakgrund har det förts 

resonemang om att skjuta fram genomförandet eller att förändra 

beslutet. Denna frågeställning kommer att behandlas vidare på 

arbetsutskottets sammanträde 2018-06-17. Beroende på vad 

arbetsutskottet kommer fram till, kan ärendet komma upp för 

beslut vid socialnämndens sammanträde 2018-08-14.  

 Frågan om Örkelljunga kommun ska gå in i samverkan inom 

Maria Nordväst (mottagning för personer upp till 25 år med 

missbruksproblem) är under behandling. Individ- och 

familjeomsorgen är i grunden positiv till att medverka. 

 Svar lämnas på fråga ställd vid arbetsutskottet 2018-05-22 om 

statligt stöd för habiliteringsersättning. Socialförvaltningen har i 

slutet av maj månad lämnat in en rekvisition för att få del av 

statligt stöd till habiliteringsersättningen. 

 

____________ 
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SN § 161   SN.2018.3     
 

Övriga frågor  

Tyst minut hålls till minne av socialnämndens tidigare ordförande NN. 


