
 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-09-06  
Socialnämnden 

   

 

 

Tid och plats 2022-09-06 - Kommunhuset klockan 13.30-16.00 

Beslutande  

 Annika Jönsson (M) - ordförande   
Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande  
Stefan Svensson (SD) - andre vice ordförande 
Thomas Bjertner (S) - tjänstgörande ersättare för Patric Carlsson (S) 
Lennart Anderberg (SD) - ledamot §§ 115-116, lämnar under § 117 
Tommy Rosenqvist (SD) - tjänstgörande ersättare för Lennart Anderberg (SD) 
§§ 118-124 
Lena Nilsson (M) - tjänstgörande ersättare för Therese Rosenlöf (C) 
Gunilla Danielsson (S) - ledamot 
Lennart Svensson (M) - ledamot 
Emily Haydari (SD) - ledamot 
Anita Eriksson (C) - ledamot 
Birgit Svensson (MP) - ledamot 
 

Övriga deltagande Ersättare som inte tjänstgör: Johan Wifralius (SD), Tommy Rosenqvist (SD) §§ 
115-117, och Ingemar Svensson (S) 
 
Gabriela Arvidsson, förvaltningschef 
Anders Svensson, nämndsekreterare (protokollförare) 
Bengt-Inge Davidsson, controller 
Mirjam Englund, biträdande förvaltningschef §§ 115-116 
Tommy Sundblad, enhetschef Tallgården §§ 117-118 
Ann-Charlotte Sjöstrand, enhetschef Södergården §§ 117-118 
Madelaine Karlsson, enhetschef Solgården §§ 117-118 

Justering 
 

Justerare Stefan Svensson (SD) 
 
Plats och tid  

 
Digital signering, senast 2022-09-12 klockan 10.00 
  

Justerade paragrafer §§ 115 - 124  

Underskrifter  

Ordförande  
................................................................. 
Annika Jönsson 

Justerare  
................................................................. 
Stefan Svensson 

  
ANSLAG 
Protokollet är justerat med elektronisk justering. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på 
www.orkelljunga.se. 

Organ Socialnämnden 
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Datum för nedtagande 2022-10-05 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 115   SN.2022.1     
 

Information från socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Information från socialförvaltningen. 

• Förvaltningschefen ställer en fråga om socialnämnden är 

intresserad av att det hålls ett heldagsmöte under hösten om 

verksamhetsplanering inför 2023. Den allmänna meningen i 

nämnden är att detta är bra. 

• Förvaltningschefen informerar om att det kommer att hållas ett 

möte med Ängelholms kommun avseende avtalet om 

handläggningen av serveringstillstånd. Mötet har påkallats av 

Ängelholms kommun. De vill förändra nuvarande avtal. 

• Allmän information från controllern inför kommande 

delårsrapport och kommande ekonomiska prognoser. 

• Föranmäld fråga från Gunilla Danielsson (S) om varför 

redovisning för utskrivningsklara/färdigbehandlade har tagits 

bort ur redovisningen av nyckeltalen? 

Svar: Nyckeltalen syftar till att nämnden kvartalsvis ska få 

statistikuppgifter kring olika områden. Detta är inte möjligt när 

det gäller utskrivningsklara/färdigbehandlade. Eftersläpningen 

är allt för lång. När detta tidigare fanns med bland nyckeltalen 

stod det nästan alltid att uppgift saknades. 

• Föranmäld fråga från Gunilla Danielsson (S): Information om 

hur det nya planeringssystemet fungerar idag efter alla 

synpunkter som framkommit. 

Svar: Det pågår ett arbete om hur detta ska fungera framöver. 

Inget är slutligt bestämt hittills. 

• Uppföljande redovisning från biträdande förvaltningschef med 

utgångspunkt från nämndens behandling av nyckeltalen per 

2022-06-30. Redovisningen besvarar frågeställningar som 

väcktes när socialnämnden behandlade ärendet 2022-08-09. 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

• Fråga från Christer Unosson (KD) om vad som hänt kring 

arbetet med parkbänksproblematiken. 

 

Svar: Biträdande förvaltningschefen berättar om att det pågått 

ett arbete under 2022 med lokala brottsförebyggande rådet 

(BRÅ). Det finns en rapport som sammanställts av 

kommunledningsförvaltningen. Personerna i fråga som finns på 

parkbänkarna är relativt väl kända. 

 

____________ 
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signatur 
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SN § 116   SN.2022.91     
 

Erbjudande från SKR om utvecklingsarbete kring 
socialtjänstens verksamhetssystem  

 

Socialnämnden beslutar 

att anmäla deltagande i projektet. 

 

Sammanfattning 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har 2022-03-31 lämnat ett 

erbjudande om ett kommungemensamt utvecklingsarbete kring 

socialtjänstens verksamhetssystem. SKR har satt upp en målbild för 

verksamhetssystem. Tanken är att SKR ska bedriva ett 

utvecklingsarbete under åren 2023, 2024 och 2025 tillsammans med två 

företag. Projektet kräver finansiering med fem miljoner kronor per år. 

SKR erbjuder att kommunerna kan medverka i projektet, till en kostnad 

om en krona per kommuninvånare. Den förlängda svarstiden löper till 

2022-09-30. Därefter tar SKR ställning till om projektet kan 

genomföras. 

Socialförvaltningen förespråkar att kommunen ska delta i projektet. 

 

Beslutsunderlag 

Erbjudande från SKR om utvecklingsarbete kring socialtjänstens 

verksamhetssystem  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Systemförvaltare (för kännedom) 

Anmälan ska lämnas till SKR
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SN § 117   SN.2022.236     
 

Kundnöjdhetsundersökning  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisar Socialstyrelsens undersökningar om 

hemtjänsten och särskilt boende för 2022. 

• Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för särskilt 

boende i Örkelljunga kommun. 

• Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?  Resultat för hemtjänst 

i Örkelljunga kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Socialstyrelsens undersökning 2022 om särskilt boende i 

Örkelljunga.pdf 

Socialstyrelsens undersökning 2022 om hemtjänsten.pdf  

 

____________ 
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SN § 118   SN.2022.233     
 

Information från de särskilda boendena  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Enhetscheferna från Tallgården, Södergården och Solgården (korttiden) 

medverkan för att besvara frågor från socialnämnden. 

Svar lämnas om följande ämnesområden: 

• Nattfasta inom äldreomsorgen: Enhetscheferna informerar om 

hur de särskilda boendena arbetar med frukosten och 

frukosttider. 

• Sysselsättning för de boende på Tallgården: Enhetscheferna 

berättar om hur de arbetar med aktiviteter. Exempel lämnas på 

aktiviteter som genomförts under 2022.  

• Ung omsorg på särskilda boendena: Information om att 

aktiviteterna från Ung omsorg startade i juni 2022. De besöker 

boendena en gång varje helg. Besöken sker på Södergården och 

Tallgården. 

• Arbetssituationen på Södergården: Enhetschefen bedömning är 

att det finns ett bra samarbete på Södergården. 

• Bemanning och personal: Frågor och resonemang om 

bemanningsenhet, personaltillgången och tillfälliga 

anställningar (vikariat). 

 

____________ 
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SN § 119   SN.2022.203     
 

Lägesrapport för budget- och skuldrådgivning i 
Örkelljunga kommun  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Lägesrapport finns för budget- och skuldrådgivningen avseende första 

halvåret 2022. 

Av rapporten framgår bland annat att det genomförts 13 besök av 21 

bokade, medan fyra besök bokats om och fyra avbokats/ställts in. Sju 

nya rådsökande tillkom under första halvåret. 

 

Beslutsunderlag 

Lägesrapport per 2022-06-30 för budget- och skuldrådgivning i 

Örkelljunga kommun  

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-09-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 120   SN.2022.3     
 

Inkomna skrivelser och meddelanden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2022-08-03 - 2022-08-30: 

2022-08-08 - Meddelande från fastighetsägare om att Kronofogden 

anlitats för avhysning av enskild från fastighet - dnr SN.2022.216 S 

2022-08-29 - Skrivelse från Eksjö kommun med förfrågan om barn som 

är omhändertaget enligt LVU - dnr SN.2022.230 S 

 

____________ 
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SN § 121   SN.2022.5     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

• Beslut 2022-07-26 (fattat av 1:e vice ordförande Christer 

Unosson) om att återkalla omedelbart omhändertagande enligt 6 

§ LVU från 2022-06-21. 

• Beslut 2022-08-12 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

placering på HVB enligt 11 § LVU. 

 

____________ 
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SN § 122   SN.2022.4     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2022-08-09 - 2022-09-05 avseende: 

• Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten. 

• Delegationsbeslut för vård och omsorg 

Beslut i övrigt: 

• Beslut om återkallelse av serveringstillstånd för Thai Yum 

Yum, på tillståndshavarens egen begäran på grund av att 

verksamheten har upphört. Beslutet fattat av nämndssekreterare. 

Diarienummer SN.2016.383. 

• Beslut om avtal med Örkelljungahus Korgarna AB om hyra av 

bostad på Göingegatan 1 C i Örkelljunga. Beslutet fattat av 

tillförordnad förvaltningschef. Diarienummer SN.2022.226. 

• Beslut om avtal med Örkelljungahus Ejdern 14 AB om hyra av 

bostad på Paviljonggatan 9 i Örkelljunga. Beslutet fattat av 

tillförordnad förvaltningschef. Diarienummer SN.2022.227. 

• Beslut om avtal med Apotekstjänst Sverige AB om 

direktleveranser av läkemedel till särskilt boende och 

hemsjukvård. Beslutet fattat av tillförordnad förvaltningschef. 

Diarienummer SN.2022.228. 

• Beslut om avtal med Örkelljungahus Korgarna AB om hyra av 

bostad på Sonnarpsvägen 22 G i Örkelljunga. Beslutet fattat av 

tillförordnad förvaltningschef. Diarienummer SN.2022.231. 

• Beslut om avtal med Örkelljungahus Ejdern 14 AB om hyra av 

bostad på Pinnågatan 2 i Örkelljunga. Beslutet fattat av 

tillförordnad förvaltningschef. Diarienummer SN.2022.232. 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Life Care 

____________
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SN § 123   SN.2022.6     
 

Redovisning från domstolar och tillsynsmyndigheter  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Inspektionen för vård och omsorg: 

Ärendet: Tillsyn av ej verkställt beslut  

Beslut 2022-08-23: IVO avslutar ärendet  

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2022-07-04 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ledsagning) 

Dom 2022-08-08: Förvaltningsrätten ändrar socialnämndens beslut och 

bifaller ansökan om ledsagning i samband med inköp av dagligvaror 

vid ett tillfälle varannan vecka. 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2022-06-21 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (internatboende) 

Dom 2022-08-19: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

____________ 
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SN § 124   SN.2022.2     
 

Övriga frågor  

Christer Unosson (KD) ställer fråga om tillgängligheten till 

barnpsykiatrin, sett utifrån individ- och familjeomsorgens perspektiv. 

Frågan ska undersökas och besvaras senare. 

 

____________ 
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