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SN § 62   SN.2020.3     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg. 

 

 

Beskrivning 

Det finns ett extraärende som behöver hanteras, angående utökning av 

serveringslokal inom ramen för ett befintligt serveringstillstånd. 

Ärendet behandlas som § 64. 

 

Övrig fråga anmäls till § 81. 

 

____________ 
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SN § 63   SN.2020.87     
 

Ansökan från BRIS Region Syd om bidrag för 2021  

 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja 10 000 kronor i bidrag till BRIS Region Syd för 2021. 

 

Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit Svensson (MP)  

reseverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet om att lämna 15 000  

kronor i bidrag. 

 

Sammanfattning 

BRIS Region Syd har ansökt om bidrag om 25 000 kronor från 

Örkelljunga kommun för 2021. 

I tjänsteskrivelse 2020-04-08 föreslår förvaltningschefen och 

nämndssekreteraren att BRIS Region Syd beviljas 10 000 kronor i 

bidrag för 2021. Motivet är att BRIS har en viktig uppgift i samhället 

samt är en väl etablerad och känd verksamhet. Genom organisationens 

verksamhet kan barn i utsatta situationer, däribland från Örkelljunga 

kommun, få stöd och hjälp med att försöka förändra sin situation. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2020-04-21 § 077. 

Arbetsutskottet beslutade att föreslå socialnämnden att bevilja 10 000 

kronor i bidrag. Patric Carlsson (S) deltog inte i beslutet. 

Förslag 

Patric Carlsson (S) yrkar att socialnämnden ska bevilja 15 000 kronor i 

bidrag för 2021. 

Stefan Svensson (SD) och Annika Jönsson (M) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut om att bevilja 10 000 kronor i bidrag 

för 2021. 

Gunilla Danielsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att nämnden 

ska ges mer information om BRIS verksamhet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet vid 

dagens sammanträde. Ordförande finner att socialnämnden beslutar att 

avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera. 
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Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och tre nej-röster. 

Socialnämnden beslutar därmed att avgöra ärendet vid dagens 

sammanträde. 

Det antecknas att Stefan Svensson (SD), Christer Unosson (KD), 

Lennart Anderberg (SD), Therese Rosenlöf (C), Lena Nilsson (M), 

Michael Bengtsson (SD), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M) 

röstar ja, samt att Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit 

Svensson (MP) röstar nej. 

 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag om 10 000 kronor i 

bidrag mot yrkandet om 15 000 kronor i bidrag. Ordförande finner att 

socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag (10 000 kronor). 

Nej-röst för yrkandet (15 000 kronor). 

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och tre nej-röster. 

Socialnämnden beslutar därmed att bevilja 10 000 kronor i bidrag. 

Det antecknas att Stefan Svensson (SD), Christer Unosson (KD), 

Lennart Anderberg (SD), Therese Rosenlöf (C), Lena Nilsson (M), 

Michael Bengtsson (SD), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M) 

röstar ja, samt att Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit 

Svensson (MP) röstar nej. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från BRIS Region Syd om bidrag för 2021 

Tjänsteskrivelse BRIS bidrag 2021  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

BRIS Region Syd 

Controllern
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SN § 64   SN.2020.139     
 

Anmälan från Woodlands om utökning av serveringsyta  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt alkohollagen 9 kap 11 § bevilja tillstånd till Woodlands 

Country Club Golf AB, xxxxxx-xxxx, Rya 472, 286 91 

Örkelljunga, för rumsservering i uthyrningsstugor. 

 

Sammanfattning 

Woodlands Country Club Golf AB har 2020-04-27 meddelat att de vill 

utöka serveringsytan inom ramen för deras befintliga stadigvarande 

serveringstillstånd. Utökningen består av att Woodlands vill ha 

rumsservering i fem stycken uthyrningsstugor. 

I tjänsteutlåtande 2020-04-30 konstaterar handläggaren att det finns ett 

tillståndsbevis från Polisen om att bedriva hotell- och pensionatsrörelse 

för max 64 gäster fördelat på åtta fristående hus. Woodlands planerar 

att ha max 45 gäster fördelat på fem hus. Det har inte framkommit 

några omständigheter som talar emot utökningen. Handläggaren 

föreslår därför att tillstånd ska beviljas för rumsservering i 

uthyrningsstugorna. 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan från Woodlands om utökning av serveringslokal 

Tjänsteutlåtande utökade serveringsytor Woodlands  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Sökande 

Alkoholhandläggare
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SN § 65   SN.2020.98     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten, samt 

att påtala för kommunstyrelsen att den lämnade prognosen är 

osäker. 

 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning per 2020-03-31 för socialnämnden. 

För perioden januari-mars är utfallet -50,1 miljoner kronor, jämfört 

med budgeterat -49,4 miljoner kronor. Avvikelsen för perioden är 

därmed -0,7 miljoner kronor. 

Prognosen för helåret är -5,0 miljoner kronor. I den ekonomiska 

rapporten framhålls att progosen innehåller osäkerhetsfaktorer och att 

det är osäkert om den kan hållas. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per 2020-03-31  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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SN § 66   SN.2020.123     
 

Granskning och analys av placeringskostnaderna 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet till socialnämndens sammanträde 2020-

06-02. 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2020-03-03 § 31 att uppdra åt 

socialförvaltningen att lämna en närmare granskning och analys av 

kostnaderna som lett till underskottet i 2019 års bokslut, framför allt de 

ökade kostnaderna för externa placeringar. Beslutet var kopplat till 

återremissen av bokslutet för 2019. Den delen som gäller bokslutet för 

2019 hanterades av socialnämnden 2020-03-31. 

Serkon har överlämnat rapport, daterad 2020-04-29, med en granskning 

av 2019 års placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen. I 

granskningens sammanfattning anges följande: 

• Granskningen stödjer bilden av att kommunen arbetat aktivt 

med att finna mer kostnadseffektiva lösningar avseende 

placeringar, där så varit möjligt. Arbetet har lett till att både 

faktiskt kostnadsutfall och den redovisade budgetavvikelsen 

2016-2017 minskade år 2018 som andel av socialnämndens 

totala budgetavvikelse. 

• Placeringsverksamheten är svår att planera och budgetera för. 

Prognoser som tas fram under löpande redovisningsår bygger på 

information från verksamheterna om vilka placeringar som är 

aktuella och kända vid prognostillfället och under kommande 

perioder. Enskilda individers ökade behov kan dock föra med 

sig väldigt höga kostnader och på samma sätt kan minskade 

behov hos enskilda individer också leda till lägre kostnader. 

• 2019 har den egenarvoderade familjehemsverksamheten inte 

kunnat fylla det behov som funnits i kommunen. Kommunen 

har istället återigen fått använda sig att konsulentstödda 

familjehem och HVB i väldigt stor utsträckning. 

Institutionsvården avseende vuxna missbrukare har ökat kraftigt 

i förhållande till tidigare år. 
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Socialnämndens behandling 

Rapportförfattaren från Serkon har möjlighet att presentera rapporten 

vid nästa sammanträde. Mot denna bakgrund beslutar socialnämnden 

att bordlägga ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Granskning av externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen 

2019  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämnden 2020-06-02
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SN § 67   SN.2019.309     
 

Information från socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Information från förvaltningschefen och biträdande förvaltningschefen. 

• Lägesrapport om hanteringen av Corona-viruset i 

socialförvaltningens verksamheter. 

• Systemet för personalbemanning (Time Care) har inte kunnat 

införas som det är tänkt på grund av Corona-viruset. Införandet 

pågår för närvarande inom de särskilda boendena. I samband 

med införandet kommer även modellen för att beräkna arbetstid 

att förändras. 

• Det finns planer på att införa beredskap på kvällar och helger 

för chefer inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten. 

Förslaget är för närvarande föremål för facklig förhandling. 

• Översyn av socialförvaltningens organisation pågår. 

• För närvarande finns det visst underskott på demensplatser inom 

de särskilda boendena, samtidigt som det finns visst överskott 

på övriga platser. En översyn kommer därför att ske om vad 

som behöver göras för att möta behoven av fler demensplatser. 

• Förvaltningschefen och biträdande förvaltningschefen kommer 

att träffa fastighetsenheten angående kommunens pågående 

arbete med att modernisera och bygga om Södergården. 

• En lokalomflyttning planeras för några av socialförvaltningens 

verksamheter.  

 

____________ 
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SN § 68   SN.2020.64     
 

Framställan från Tillväxtkonsult i Sverige AB om 
utmaning av arbetsmarknadsverksamheten  

 

Socialnämnden beslutar 

att i nuläget avslå utmaningen från Tillväxtkonsult i Sverige 

AB, med hänvisning till de motiv som redovisas i 

tjänsteskrivelsen 2020-04-03. 

 

Sammanfattning 

2019-12-16 sänder Tillväxtkonsult i Sverige AB in ett mail till 

Örkelljunga kommun där de anmäler sig som utmanare till kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet. 

Örkelljunga kommun har ett regleverk om att vem som helst kan rikta 

ett önskemål till kommunen om att få driva en del av kommunens 

verksamhet, undantaget myndighetsutövning. När ett ärende kommit in 

ska den berörda nämnden besluta om utmaningen godkänns eller inte. 

Vid avslag ska motivering lämnas. Godkänns utmaningen ska ett 

upphandlingsförfarande genomföras, där den som ställde utmaningen 

blir en av parterna. 

I tjänsteskrivelse 2020-04-03 föreslår biträdande förvaltningschefen att 

utmaningen ska avböjas. 

Konsekvenserna av att driva verksamheten i privat regi bedöms vara 

följande: 

• Förlust av de två Finsam-projekten Första steget och Jämna 

steget, eftersom en privat aktör inte får ingå i FINSAM-

samarbetet. 

• Svårigheter kring vem som ska representera Örkelljunga 

kommun i FINSAM och varför. De medel som går att söka 

kopplat till FINSAM hör till största del ihop med enheten för 

arbetsmarknad och integration (AMI). 

• ESF-projektet Access behöver läggas ner. 

• Socialförvaltningen kommer med en privat aktör att behöva 

köpa platser för att få arbetsmarknadsinsatser.  

• Samverkansstrukturen med exempelvis Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, vårdcentralen och vuxenutbildningen 

kommer att läggas ned i sin nuvarande form. 
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• Fixartjänst som hjälper många äldre får läggas ner, eller flyttas 

till annan förvaltning eller verksamhet med budgettillskott. 

• Företagen som idag ger arbetsuppgifter för att AMI ska kunna 

hjälpa kommunens invånare i rehab och arbetsprövning, riskerar 

att falla ifrån. 
 

Vidare bedömer biträdande förvaltningschefen att det finns följande 

fördelar med att behålla verksamheten i egen regi: 

• AMI är en kostnadseffektiv verksamhet som producerar 

överskott till förvaltningen årligen sedan 2015. 

• Verksamheten gör idag ett bra resultat med kraftfulla insatser 

som håller det ekonomiska biståndet i schack. 

• Verksamheten jobbar på ett modernt sätt och är rustade för 

framtidens utmaningar. 

• Örkelljungas arbetssökande är i stort behov av att få 

rehabilitering och arbetsprövning vilket endast är möjligt 

genom att bedriva verksamheten i egen regi. 

• Verksamheten arbetar under samma ledning tillsammans med 

ekonomiskt bistånd och integrationsenheten, vilket bedöms 

vara synnerligen resultateffektivt. 

 

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2020-04-21 § 076. 

Arbetsutskottet föreslår att utmaningen i nuläget ska avböjas, med 

hänvisning till de motiv som redovisas i tjänsteskrivelsen 2020-04-03. 

 

Förslag 

Lennart Anderberg (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att 

nämnden ska ges mer information om vad företaget Tillväxtkonsult i 

Sverige AB kan erbjuda. 

 

Christer Unosson (KD) och Patric Carlsson (S) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Gunilla Danielsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med 

ändringen att "avböjas" ändras till "avslås". Annika Jönsson (M) 

instämmer i detta yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet vid 

dagens sammanträde. Ordförande finner att socialnämnden beslutar att 

avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 
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Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera. 

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och tre nej-röster. 

Socialnämnden beslutar därmed att avgöra ärendet vid dagens 

sammanträde. 

Det antecknas att Patric Carlsson (S), Christer Unosson (KD), Therese 

Rosenlöf (C), Gunilla Danielsson (S), Lena Nilsson (M), Anita 

Eriksson (C), Birgit Svensson (MP) och Annika Jönsson (M) röstar ja, 

samt att Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Michael 

Bengtsson (SD) röstar nej. 

 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot yrkandet om att 

omformulera beslutet. Ordförande finner att socialnämnden bifaller 

yrkandet om att utmaningen i nuläget ska avslås. 

 

Beslutsunderlag 

Mail avseende utmaning av AME-verksamheten i Örkelljunga kommun 

Tjänsteskrivelse om utmaning av arbetsmarknadsverksamheten 

Utmaningsrätt i Örkelljunga kommun  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Tillväxtkonsult i Sverige AB 

Enheten för arbetsmarknad och integration
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SN § 69   SN.2019.185 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna de vidtagna åtgärderna, samt 

att inte anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 

2019-07-05 lämnades en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten handlar 

om att det på Södergården upptäckts att 450 kronor saknas i ett 

värdeskåp. 

Socialförvaltningen bedömning är att värdeskåpsnycklarna varit för 

lättillgängliga, vilket lett till ändrade rutiner. Händelsen är polisanmäld. 

Anhöriga har informerats. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad version) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef 

Biträdande enhetschef 

Rapportförfattaren
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SN § 70   SN.2019.186 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna de vidtagna åtgärderna, samt 

att inte anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 

2019-07-05 lämnades en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten handlar 

om att det på Södergården upptäckts att 950 kronor saknas i ett 

värdeskåp. 

Socialförvaltningen bedömning är att värdeskåpsnycklarna varit för 

lättillgängliga, vilket lett till ändrade rutiner. Händelsen är polisanmäld. 

Anhöriga har informerats. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah (avidentifierad version) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef 

Biträdande enhetschef 

Rapportförfattaren
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SN § 71   SN.2020.136     
 

Nyckeltal för socialförvaltningen 2020  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga nyckeltalen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Nyckeltal per 2020-03-31 för socialförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal per 2020-03-31  

 

____________ 
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SN § 72   SN.2020.124     
 

Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 2 kap 7 § 1 och 2 stycket lägga ned utredningen 

angående fastställande av faderskapet för NN, 20xxxxxx-

xxxx. 

 

Sammanfattning 

Ärendet gäller: NN, 20xxxxxx-xxxx 

Särskild förordnad vårdnadshavare: NN 

NN kom som ensamkommande barn och anvisades till X kommun. Han 

har sedan flyttat till Örkelljunga kommun. 

Av utredningen framgår att NN har en god bild av vem som är hans 

föräldrar, men att han inte haft kontakt med fadern sedan 2012. 

Socialnämnden får lägga ned en påbörjad faderskapsutredning i 

följande fall: 

• Om det är omöjligt att få fram erforderliga upplysningar för att 

bedöma faderskapet.  

• Det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av 

domstol. 

• Modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat 

samtycke till adoption av barnet enligt 4 kap 5a §. 

• Det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt utredning eller 

rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för 

påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa. 

 

Bedömningen från familjerättshandläggaren är att det är omöjligt att fastställa 

faderskapet, då det inte går att få fram erforderliga upplysningar. Mot denna 

bakgrund föreslår handläggaren att socialnämnden beslutar att lägga ned 

utredningen. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Särskilt förordnad vårdnadshavare
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SN § 73   SN.2020.125     
 

Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 2 kap 7 § 1 och 2 stycket lägga ned utredningen 

angående fastställande av faderskapet för NN, 20xxxxxx-

xxxx. 

 

Sammanfattning 

Ärendet gäller: NN, 20xxxxxx-xxxx 

Särskild förordnad vårdnadshavare: NN 

NN kom som ensamkommande barn 2015 och anvisades till X 

kommun. Han har sedan flyttat till Örkelljunga kommun. 

Av utredningen framgår att NN har en god bild av vem som är hans 

föräldrar, men de tappade kontakten under flykten och därefter har han 

inte kunnat få kontakt med dem. 

Socialnämnden får lägga ned en påbörjad faderskapsutredning i 

följande fall: 

• Om det är omöjligt att få fram erforderliga upplysningar för att 

bedöma faderskapet.  

• Det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av 

domstol. 

• Modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat 

samtycke till adoption av barnet enligt 4 kap 5a §. 

• Det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt utredning eller 

rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för 

påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa. 

 

Bedömningen från familjerättshandläggaren är att det är omöjligt att fastställa 

faderskapet, då det inte går att få fram erforderliga upplysningar. Mot denna 

bakgrund föreslår handläggaren att socialnämnden beslutar att lägga ned 

utredningen. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Särskilt förordnad vårdnadshavare
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SN § 74   SN.2020.126     
 

Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 2 kap 7 § 1 och 2 stycket lägga ned utredningen 

angående fastställande av faderskapet för NN, 20xxxxxx-

xxxx. 

 

Sammanfattning 

Ärendet gäller: NN, 20xxxxxx-xxxx 

Särskild förordnad vårdnadshavare: NN 

NN kom som ensamkommande barn och anvisades till X kommun 

2015. Han har sedan flyttat till Örkelljunga kommun. 

Av utredningen framgår att NN har en god bild av vem som är hans 

föräldrar, men ingen vetskap om var fadern är. Det finns uppgifter om 

att han är avliden men det är inte styrkt. 

Socialnämnden får lägga ned en påbörjad faderskapsutredning i 

följande fall: 

• Om det är omöjligt att få fram erforderliga upplysningar för att 

bedöma faderskapet.  

• Det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av 

domstol. 

• Modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat 

samtycke till adoption av barnet enligt 4 kap 5a §. 

• Det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt utredning eller 

rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för 

påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa. 

 

Bedömningen från familjerättshandläggaren är att det är omöjligt att fastställa 

faderskapet, då det inte går att få fram erforderliga upplysningar. Mot denna 

bakgrund föreslår handläggaren att socialnämnden beslutar att lägga ned 

utredningen. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Särskilt förordnad vårdnadshavare
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SN § 75   SN.2020.5     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2020-03-24 - 2020-04-28: 

2020-03-24 - Skrivelse från Svedulf Fastighets AB om varningsbrev till 

hyresgäst (sänd för kännedom till socialnämnden) - dnr SN.2020.84 S 

2020-03-26 - Meddelande från Statens Institutionsstyrelse SiS om 

besöksrestriktioner med anledning av covid-19 - dnr SN.2020.85 

2020-03-26 - Skrivelse med beröm till Tallgårdens personal - dnr 

SN.2020.86 S 

2020-04-01 - Skrivelse med synpunkt om bostadslösningar för personer 

med missbruksproblem - dnr SN.2020.89 

2020-04-01 - Information från E-hälsomyndigheten om giltighetstid för 

fullmakter för apoteksärenden - dnr SN.2020.90 

2020-04-02 - Regeringsbeslut med uppdrag om att skyndsamt utöka 

antalet tester för covid-19 - dnr SN.2020.91 

2020-04-02 - Meddelande från IVO om ett klagomål som inkommit till 

dem och som berör socialförvaltningens myndighetsutövning i 

Örkelljunga kommun - dnr SN.2020.92 S 

2020-04-06 - Beslut från socialnämnden i Västerviks kommun 

angående hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Västerviks kommun - 

dnr SN.2020.93 

2020-04-07 - Skrivelse med synpunkter på avsaknad av servicehem för 

äldre och avsaknad av broschyr med telefonnummer - dnr SN.2020.94 

2020-04-08 - Beslut från socialnämndens ordförande i Falkenbergs 

kommun angående hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Falkenbergs 

kommun - dnr SN.2020.96 

2020-04-09 - Skrivelse från revisorerna i Örkelljunga kommun till 

socialnämnden angående anmärkning om ekonomistyrning och 

kostnadskontroll 2019 - dnr SN.2020.97 
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2020-04-14 - Beslut från socialnämndens ordförande i Kinda kommun 

om inga garanterade tillfälliga omsorgsinsatser i Kinda kommun - dnr 

SN.2020.99 

2020-04-14 - Beslut från socialnämndens ordförande i Vadstena 

kommun angående hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Vadstena 

kommun - dnr SN.2020.100 

2020-04-14 - Beslut från kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge 

kommun angående att inte verkställa hemtjänstinsatser vid tillfällig 

vistelser i Östra Göinge kommun - dnr SN.2020.101 

2020-04-15 - Skrivelse med fråga om vilket stöd som kommunen kan 

ge till äldre i riskzonen med anledning av Corona-viruset - dnr 

SN.2020.102 

2020-04-15 - Ansökan från Föreningen Maskrosbarn om ekonomiskt 

bidrag till humanitär verksamhet för sjuka, utsatta och behövande - dnr 

SN.2020.103 

2020-04-15 - Skrivelse från Vårdföretagarna gällande kommunens 

hemtjänst - dnr SN.2020.104 

2020-04-15 - Delegationsprotokoll med beslut från socialnämndens 

ordförande i Kävlinge kommun angående att inte verkställa 

hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelser i Kävlinge kommun - dnr 

SN.2020.105 

2020-04-15 - Delegationsbeslut från Laxå kommun avseende inga 

garanterade hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Laxå kommun - 

dnr SN.2020.106 

SN.2020-04-16 - Information från Socialstyrelsen om åtgärder i HVB 

och stödboenden för att förhindra smittspridning - dnr SN.2020.108 

2020-04-16 - Meddelande från IVO om ett klagomål som sänts till dem 

och som berör enskilda ärenden inom individ- och familjeomsorgen i 

Örkelljunga kommun - dnr SN.2020.109 S 

2020-04-16 - Beslut av socialnämnden i Lindesbergs kommun om 

verkställande av insatser inom hemtjänst utifrån vistelsebegreppet i 

samband med covid-19, corona - dnr SN.2020.111 

2020-04-16 - Beslut av socialnämnden i Vänerborgs kommun om 

omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse i kommunen - dnr SN.2020.112 

2020-04-17 - Skrivelse från Räddningstjänsten Skåne Nordväst om råd 

och anvisningar för handsprit inom vård och omsorg - dnr SN.2020.113 
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2020-04-17 - Beslut från Arjeplogs kommun om tillfälliga 

omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Arjeplogs kommun - dnr 

SN.2020.114 

2020-04-17 - Beslut från Nynäshamns kommun om att socialnämnden 

inte kan garantera hemtjänstinsatser för personer som tillfälligt vistas i 

Nynäshamns kommun - dnr SN.2020.115 

2020-04-17 - Beslut från omsorgsnämnden i Vellinge kommun 

gällande omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Vellinge kommun - 

dnr SN.2020.116 

2020-04-17 - Beslut från socialnämndens ordförande i Uddevalla 

kommun om verkställighet av insatser inom hemtjänst i Uddevalla 

kommun - dnr SN.2020.117 

2020-04-20 - Synpunkt om användning av skyddsutrustning inom 

hemvården - dnr SN.2020.118 

2020-04-20 - Beslut av socialnämndens ordförande i Vaggeryds 

kommun om tillfällig vistelse i kommunen - dnr SN.2020.119 

2020-04-20 - Skrivelse med synpunkter som rör en enskild brukare med 

hemvårdsinsatser - dnr SN.2020.120 

2020-04-20 - SIS-remiss om kvalitet i särskilt boende och hemtjänst - 

dnr SN.2020.122 

2020-04-22 - Beslut av krisledningsnämnden i Vansbro kommun om 

begränsning av tillfällig insats enligt socialtjänstlagen 2 kap 6 § 

hemtjänst - dnr SN.2020.127 

2020-04-22 - Beslut av ordförande i humanistiska nämnden om inga 

omsorgsinsatser till brukare med tillfällig vistelse i Örnsköldsviks 

kommun p.g.a Covid-19 - dnr SN.2020.128 

2020-04-22 - Beslut av socialnämndens ordförande i Ale kommun 

avseende tillfällig vistelse i Ale kommun - dnr SN.2020.129 

2020-04-22 - Skrivelse från Hyresgästföreningen om insatsen Goda 

grannar - dnr SN.2020.130 

2020-04-27 - Beslut från Boxholms kommun om omsorgsinsatser till 

kunder med tilfälliga vistelser i Boxholms kommun - dnr SN.2020.132 

2020-04-27 - Beslut från vård- och omsorgsnämndens ordförande i 

Botkyrka kommun om omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser - dnr 

SN.2020.133 
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2020-04-27 - Beslut från socialnämndens ordförande i Vingåker 

kommun om omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse i Vingåkers kommun 

- dnr SN.2020.134 

2020-04-27 - Beslut av socialnämndens ordförande i Fägelanda 

kommun om service- och omsorgsinsatser till personer med tillfälliga 

vistelser i Färgelanda kommun - dnr SN.2020.137 

2020-04-28 - Beslut av vård- och omsorgsnämnden 2020-04-22 i 

Tingsryds kommun om att begränsa verkställighet av bistånd fattat av 

omsorgstagarens hemkommun för vistelse i Tingsryds kommun - dnr 

SN.2020.138 

 

____________ 
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SN § 76   SN.2020.4     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-01 § 47 att lägga socialnämndens 

uppföljning av intern kontroll 2019 till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut av kommunstyrelsen 2020-04-01 om socialnämndens plan för 

intern kontroll  

 

____________ 
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SN § 77   SN.2020.7     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2020-03-31 - 2020-05-04 avseende: 

• Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten. 

• Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

• Delegationsbeslut för FN-SoL 

• Delegationsbeslut för LSS 

• Faderskapsärenden (fem ärenden) 

Delegationsbeslut 2020-03-01 - 2020-04-30 avseende: 

• Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut i övrigt: 

• Beslut om tilldelningsbeslut för verksamhetssystem till 

socialförvaltningen. Beslutet undertecknat av förvaltningschef. - 

dnr SN.2020.83 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 
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SN § 78   SN.2020.6     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

• Ordförande 2020-04-14 (fattat av ordförande Annika Jönsson) 

om att inte ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt §§ 1-2 

LVU, då båda vårdnadshavarna har lämnat samtycke till vård 

enligt socialtjänstlagen. Beslutet fattat som brådskande 

ordförandebeslut. 

• Ordförandebeslut 2020-04-21 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om att översända socialförvaltningens svar, daterat 

2020-04-21, till Inspektionen för vård och omsorg som 

socialnämndens svar på begäran om komplettering till Lex 

Sarah-anmälan. Beslutet fattat som brådskande 

ordförandebeslut. Diarienummer SN.2019.200 S. 

 

____________ 
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SN § 79   SN.2020.8     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU 

Beslut 2020-03-25: Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-11-21 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2020-03-31: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-11-28 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2020-04-01: Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om ekonomiskt 

bistånd till bredbandskostnad. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2020-03-17 

Saken: Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 

Dom 2020-04-15: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU, fråga om 

avskrivning 

Beslut 2020-04-21: Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare 

handläggning 

 

____________ 
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SN § 80   SN.2020.45     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Omvärldsrapportering för mars 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport mars 2020 

Referenser till rapport i mars 2020  

 

____________ 
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SN § 81   SN.2020.9     
 

Övriga frågor  

Diskussion om ersättare som inte tjänstgör ska medverka på 

socialnämndens sammanträden. Bakgrunden till diskussionen är 

Corona-viruset och rekomendationerna att reducera antalet deltagare på 

sammanträdena. 


