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SN § 125   SN.2022.1     
 

Information från socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar om följande: 

• Tjänsten som anhörigkonsulent är vakant sedan augusti. Som 

svar på fråga från Gunilla Danielsson (S), berättar 

förvaltningschefen att det inte är aktuellt att tillsätta denna tjänst 

innan ärendet om socialförvaltningens framtida organisation har 

behandlats. 

• Socialnämnden fattar 2021-11-30 § 152 beslut om 

kontinuitetsmätningen i verksamheterna. Som svara på fråga 

från Gunilla Danielsson (S), berättar förvaltningschefen att 

undersökningarna i verksamheterna pågår. Information om 

utfallet ska lämnas på sammanträde senare i höst. 

• Redovisning av socialnämndens presentation vid 

budgetberedningen 2022-09-22--23. Dialog om budget- och 

verksamhetsfrågor. 

• Aktuell information från verksamheterna, och om ett kommande 

ärende om hyressättning på särskilt boende. 

• Dialog kring ekonomiska konsekvenser av rätt till heltid. Frågan 

skjuts vidare till nästa sammanträde. 

 

Information från administratör: 

• Administratören som arbetar med lägenheterna som kommunen 

hyr och sedan hyr ut i andra hand, informerar om besiktning av 

lägenheter. Besiktningar görs när nya lägenheter hyrs. Det görs 

även besiktningar vid byte av andrahandshyresgäster, för att 

veta när eventuella skador har uppstått. 

 

Dialog förs mellan nämnden och administratören om 

renoveringar av lägenheterna som kommunen hyr. 

 

____________
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SN § 126   SN.2022.116     
 

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden - 
delårsrapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten per 2022-08-31, samt 

att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 

Delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31 är framtagen för 

socialnämndens verksamhetsområde.  

Utfallet för perioden uppgår till -14,5 miljoner kronor jämfört med 

budget.  

Helårsprognosen i delårsrapporten är -13,5 miljoner kronor jämfört 

med budget. 

 

Protokollsanteckning från (S) och (MP) 

"S+MP har under hela 2022 påtalat behovet av att nämnden bör 

tillskriva Kommunfullmäktige om nya budgetförutsättningar med 

tillskott innevarande år. Majoriteten i nämnden har valt att inte ställa 

sig bakom vårt förslag. Vid ett tillfälle valde Kommunstyrelsens 

ordförande att inte pröva frågan. Tf socialchef skrev i tjänsteskrivelse 

att det inte går att hämta in underskottet innevarande år. Innevarande år 

(liksom sex år tidigare) går nämnden mot ett katastrofalt stort 

underskott, utan möjlighet för nyanställd socialchef att lyckas med att 

få en budget i balans. Vi ser med stor oro på utfall 2022 samt budget 

2023 om ramen för kommande år är i princip samma förutom mindre 

utökning kopplad till löneökning men utan hänsyn till faktiska behov. 

Det blir intressant att se hur revisorerna kommer agera kring bokslutet. 

Vi upplever att vi gjort vad vi kunnat för att få Kommunfullmäktige att 

ta ställning till nya budgetförutsättningar." 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport per 2022-08-31 för socialnämnden.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomichef (för kännedom)
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SN § 127   SN.2022.154     
 

Initiativ från (SD) om inkontinensskydd  

 

Socialnämnden beslutar 

att verksamheten i första hand ska prioritera arbetet med att 

säkerställa basal kunskap i inkontinensvård i hela 

verksamheten innan tekniska lösningar kan bli aktuella, 

samt 

att uppdra till berörd verksamhet att bevaka den tekniska 

utvecklingen och att aktualisera till socialnämnden när 

verksamheten finner lämplig produkt, samt 

att återrapportering till socialnämnden ska lämnas inom ett 

halvår. 

 

Sammanfattning 

Stefan Svensson (SD), Emily Haydari (SD) och Lennart Anderberg 

(SD) har lämnat följande initiativ. 

"Inkontinenssensor för bättre sömn och ökad livskvalitet. 

Byte i rätt tid av inkontinensskydd/blöja har varit och är ett problem 

inom säbo och hemtjänsten i Örkelljunga. Det vittnar inte minst alla 

avvikelserapporter och Lex Sarah rapporter om. 

För omsorgstagare med inkontinensproblem behöver personalen 

kontinuerligt kontrollera om inkontinensskyddet behöver bytas. 

Manuella kontroller påverkar oftast omsorgstagarens integritet, leder 

till dålig nattsömn och tar tid från personalen. Att ligga för länge med 

vått inkontinensskydd kan också öka risken för sår och 

urinvägsinfektion, för att inte tala om hur nedvärderande det kan vara 

för brukaren. 

För den som har smärta och är sängliggande kan det innebära stor oro 

att bli vänd på för att kontrollera inkontinensskydd. Sker detta på natten 

innebär det dessutom att nattsömnen störs. Med rätt information kan 

störningen minimeras och välbefinnandet för den vårdade öka. För våra 

medarbetare skulle det dessutom kunna innebära att de kan avsätta tid 

till andra viktiga delar av verksamheten.  

Mer om detta finns att läsa på bl.a följande länk: 

https://www.industritorget.se/nyheter/ny+digital+teknik+utvecklar+ink

ontinensv%C3%A5rden+och+avlastar+tidspressade+medarbetare/3029

5/ 

https://www.industritorget.se/nyheter/ny+digital+teknik+utvecklar+inkontinensv%C3%A5rden+och+avlastar+tidspressade+medarbetare/30295/
https://www.industritorget.se/nyheter/ny+digital+teknik+utvecklar+inkontinensv%C3%A5rden+och+avlastar+tidspressade+medarbetare/30295/
https://www.industritorget.se/nyheter/ny+digital+teknik+utvecklar+inkontinensv%C3%A5rden+och+avlastar+tidspressade+medarbetare/30295/
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Därför yrkar vi 

Att: förvaltningen fördjupar sig i detta för att hitta bästa och mest 

kostnadseffektiva produkt för ändamålet.   

Att: snarast implementera produkten inom, framförallt äldreomsorgen." 

 

Utredning av initiativet 

Socialnämnden beslutar 2022-06-07 § 90 att uppdra åt 

socialförvaltningen att utreda förslaget. 

I tjänsteskrivelse 2022-09-09 gör förvaltningschefen och enhetschefen 

för hemsjukvården följande sammanfattade bedömning: 

”Berörd verksamhet har gjort omvärldsbevakning beträffande 

inkontinenssensor och olika typer av digitala lösningar. I dagsläget 

pågår andra förbättringsåtgärder i form av införandet av 

inkontinensombud inom flera verksamheter för att därigenom höja och 

förstärka kunskapen bland personal. Även utbildningsinsatser är 

inplanerade. Genom att göra denna satsning kan personalens kompetens 

säkerställas. Tekniska lösningar utvecklas i snabb takt och 

verksamheten håller sig uppdaterad. Det finns ett stort arbete med att i 

första hand säkerställa grundkunskap inom basal inkontinensvård. 

Verksamhetens målsättning är att höja lägsta kunskapsnivå för en bättre 

inkontinensvård innan tekniska lösningar kan bli aktuella.” 

Förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen är att verksamheten i första hand 

ska prioritera arbetet med att säkerställa basal kunskap i 

inkontinensvård i hela verksamheten innan tekniska lösningar kan bli 

aktuella, samt att uppdra till berörd verksamhet att bevaka den tekniska 

utvecklingen och att aktualisera till socialnämnden när verksamheten 

finner lämplig produkt. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-09-13 § 160. 

Arbetsutskottet gör ett tillägg till socialförvaltningens förslag om att en 

återrapportering ska lämnas till socialnämnden inom ett halvår. 

Förslag vid sammanträdet 

Stefan Svensson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ från (SD) om inkontinensskydd - version med underskrift 

Tjänsteskrivelse om initiativ om inkontinensskydd.pdf  

 

____________ 
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Expedieras till: 

Förslagsställarna (för kännedom) 

Hemsjukvårdens enhetschef (för åtgärd) 

Förvaltningschef (för åtgärd) 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (för kännedom)
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SN § 128   SN.2022.202     
 

Initiativ från (S) och (MP) om tillfälligt utökat 
bostadsbidrag för barnfamiljer  

 

Socialnämnden beslutar 

att avslå initiativet om att det tillfälliga tilläggsbidraget till 

bostadsbidraget till barnfamiljer ska undantas som inkomst 

vid beräkning av försörjningsstöd under den period som 

tilläggsbidraget gäller. 

 

Gunilla Danielsson (S), Thomas Bjertner (S) och Birgit Svensson (MP)  

reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

 

"S+MP har skrivit ett initiativ som handlar om det extra  

bostadstillägget för barnfamiljer som Försäkringskassan betalar ut juli- 

december. Vi vill att de som har det sämst ställt ska gynnas av det extra  

tillskottet och inte missgynnas p g a att de redan lever på en låg nivå  

genom försörjningsstödet. Bland närliggande kommuner har Åstorp  

och Perstorp valt att gynna barnfamiljerna genom att inte räkna  

bostadstillägget som en inkomst. Kostnaden beräknas till ca 56 000 för  

resterande del av 2022. Majoriteten valde att avslå initiativet. Vi  

beklagar detta." 

 

Sammanfattning 

Ledamöterna för (S) och (MP) i socialnämnden har lämnat följande 

initiativ. 

"Tillfälligt utökat bostadsbidrag för barnfamiljer 

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt utökat bostadsbidrag för 

barnfamiljer som träder i kraft 1 juli 2022 och gäller ett halvår framåt. 

Skälet till ökningen är de stora kostnadsökningar som skett på flera 

områden och som drabbar redan utsatta familjer med låg inkomst. 

Om en familj, utöver bostadsbidrag, är berättigade till försörjningsstöd 

räknar flera kommuner det utökade bostadsbidraget som en inkomst 

vilket kan innebära minskat försörjningsstöd från kommunen. Enligt 

föreningen ”Sveriges makalösa föräldrar” den 6 juli 2022 är det ca 35% 

av de som har bostadsbidrag som också har försörjningsstöd. 

Enligt Socialdepartementet: Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 

procent av det preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att 

lämnas med 1 325 kronor per månad. 
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Det finns kommuner som redan beslutat om undantaget, exempelvis 

Timrå kommun som lämnade följande information 220712:  

Enligt beslut i socialnämnden/Timrå kommun den 17 maj 2022 

Socialnämnden kommer ej räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en 

inkomst vid prövning mot riksnorm. Beslutet tillämpas under den 

period som tilläggsbidraget gäller. 

Vi vill värna de mest utsatta i vår kommun och hoppas att nämnden kan 

fatta ett enigt beslut i frågan vid sammanträde i augusti 2022, utan 

vidare utredning. 

Förslag till beslut: 

Socialnämnden kommer ej räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en 

inkomst vid prövning mot riksnorm. Beslutet tillämpas under den 

period som tilläggsbidraget gäller." 

 

Utredning av initiativet 

Socialnämnden beslutar 2022-08-09 § 105 att uppdra åt 

socialförvaltningen att utreda förslaget. Mot beslutet reserverar sig (S) 

och (MP) till förmån för att bifalla initiativet, samt (SD) till förmån för 

att avslå initiativet. 

I tjänsteskrivelse 2022-09-08 redovisar socialförvaltningen genom 

förvaltningschefen sin bedömning av ärendet. Den sammanfattande 

bedömningen i tjänsteskrivelsen är att initiativet ska avslås. Om 

kommunen luckrar upp grundprinciper för försörjningsstöd och gör 

undantag för andra inkomster än enligt gällande praxis, kan det leda till 

komplikationer, särskilt när regeringen valt denna utformning av 

tillägget och har haft vetskap om de effekter som anges. Regering är 

den instans som har befogenhet att justera både bostadsbidraget, 

tilläggsbidraget samt riksnormen för försörjningsstöd, för att därigenom 

upprätthålla en likvärdig och jämlik socialtjänst i hela landet. Genom 

att följa försörjningsstödets bestämmelser och praxis vidhåller 

kommunen en rättssäker lagtillämpning. Utredningen i sin helhet 

redovisas i tjänsteskrivelsen 2022-09-08. 

Förvaltningschefens förslag till beslut är att avslå initiativet om att det 

tillfälliga tilläggsbidraget till bostadsbidraget till barnfamiljer ska 

undantas som inkomst vid beräkning av försörjningsstöd under den 

period som tilläggsbidraget gäller. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-09-13 § 158. 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningschefens förslag till beslut. Patric 

Carlsson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande om att bifalla 

initiativet. 
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Förslag vid sammanträdet 

Gunilla Danielsson (S) yrkar bifall till initiativet. 

Stefan Svensson (SD), Christer Unosson (KD) och Annika Jönsson (M) 

yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga förslag, och ställer 

dessa mot varandra. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet 

med arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ från (S) och (MP) om tillfälligt utökat bostadsbidrag för 

barnfamiljer.pdf 

Tjänsteskrivelse från socialchef om tillfälligt utökat bostadsbidrag.pdf  

 
____________ 
 
Expedieras till: 

Förslagsställarna (för kännedom) 

Berörda personer som arbetar med ekonomiskt bistånd (för kännedom)
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SN § 129   KLK.2022.217  007  
 

KPMG - Granskning av otillåten påverkan  

 

Socialnämnden beslutar 

att översända yttrandet från socialförvaltningen till revisionen, 

som socialnämndens yttrande i ärendet. 

 

Sammanfattning 

Revisorerna har genom KPMG granskat det förebyggande arbetet mot 

otillåten påverkan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har 

säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll 

för att minska riskerna med otillåten påverkan. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 

socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden inte säkerställt en 

ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll för att minska 

riskerna med otillåten påverkan. Bedömning grundas på att det saknas 

en uttalad ledning och styrning i arbetet kring otillåten påverkan och ett 

strategiskt förebyggande arbete. 

Revisorerna rekommenderar socialnämnden att vidta följande åtgärder: 

- Göra en översyn av rutiner och riktlinjer som rör hot och våld för att 

säkerställa att dokumenten är uppdaterade och aktuella kopplade till 

nuvarande organisation och identifierade riskområden.  

- Säkerställa att rutinen för rapportering av incidenter återkommande 

kommuniceras till medarbetare för att öka rapportering och medvetenhet 

samt säkerställa att det sker en systematisk uppföljning på 

verksamhetsnivå.  

- Genomföra en riskanalys för att identifiera riskområden kopplade till 

otillåten påverkan på verksamhetsnivå. Analysen bör utmynna i en 

analys kring vilka förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att 

upptäcka och förhindra otillåten påverkan. 

 

Revisorerna har begärt yttrande från kommunstyrelsen, socialnämnden 

och samhällsbyggnadsnämnden senast till 2022-09-30. 

 

Förslag till yttrande 

I tjänsteskrivelse 2022-09-07 från tillförordnad biträdande 

förvaltningschef lämnas följande förslag till yttrande. 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-09-27  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

"Socialnämnden delar revisorernas bild av att arbetet med otillåten 

påverkan behöver utvecklas. Av enkäterna, som skickats ut till 

handläggare inom socialförvaltningens myndighet, framgår att det 

behövs mer kunskap om otillåten påverkan och hur detta ska hanteras. 

Handläggare/socialsekreterare är en yrkesgrupp som har bra rutin på att 

rapportera in avvikelser och tillbud och som är vana vid att hantera olika 

system. Att man inte rapporterat in otillåten påverkan handlar om 

osäkerhet kring hur denna risk ska hanteras. 

 

Socialnämnden anser att frågan om otillåten påverkan behöver hanteras 

på kommunövergripande nivå och involvera både förtroendevalda och 

tjänstepersoner. Kommunstyrelsen har föreslagit att ett arbete ska 

påbörjas senast våren 2023 med att genomföra en övergripande 

kartläggning av otillåten påverkan och ta fram en gemensam 

handlingsplan kopplat till området för att systematiskt och riskbaserat 

kunna arbeta mot otillåten påverkan. I handlingsplanen kommer bland 

annat en översyn av dokument att genomföras samt informations- och 

utbildningsinsatser ingå. 

 

Av detta följer att även socialnämnden kommer involveras och se över 

rutiner samt genomföra utbildningsinsatser, för att öka medvetenheten 

och kunskapen om otillåten påverkan.”. 

 

Beslutsunderlag 

KPMG - Missiv - Granskning otillåten påverkan.pdf 

KPMG - Slutversion granskning av otillåten påverkan Örkelljunga.pdf 

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen med förslag till yttrande om 

otillåten påverkan.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Revisorerna 

Tillförordnad biträdande förvaltningschef (för kännedom)
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SN § 130   SN.2021.245     
 

Sammanträdesdatum 2022 - nu fråga om ändrat datum  

 

Socialnämnden beslutar 

att sammanträdet 2022-11-01 kvarstår, samt 

att det ska hållas ett extra sammanträde i samband med 

verksamhetsplaneringsdagen 2022-11-07, där ärendet om 

socialförvaltningens organisation behandlas. 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har sammanträde 2022-11-01. Det finns ett ärende om 

socialförvaltningens organisation som behöver behandlas efter 

kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-02. För att undvika en 

fördröjning till socialnämnden 2022-12-06, väcks frågan om 

förändringar av sammanträdesdatumen. 

Nämndens behandling 

Socialnämnden kommer fram till att sammanträdet 2022-11-01 ska 

kvarstå. Den uppkomna situationen ska lösas med att ett extra 

sammanträde hålls 2022-11-07. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämndens ledamöter och ersättare (för kännedom)
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Initiativ från (S) och (MP) om försörjningsstöd och 
aktivitet  

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialförvaltningen att återkomma med svar på 

frågeställningarna i initiativet. 

 

 

Sammanfattning 

Företrädare för (S) och (MP) i socialnämnden har 2022-09-19 lämnat 

följande initiativ. 

"Krav på aktivitet för att erhålla försörjningsstöd 

Flera partier har, i valrörelsen, har lyft frågan om krav på aktivitet för 

att erhålla bidrag (försörjningsstöd). Barnen ska se sin mamma och 

pappa gå till jobbet varje dag, vilket motverkar utanförskap och främjar 

integration och allas lika värde. 

Initiativet handlar om att Socialnämnden får en genomgång av rutiner, 

krav och förväntningar på de personer som uppbär försörjningsstöd. 

Förslag till beslut: 

Att förvaltningen får i uppdrag att muntligen redovisa följande: 

• Hur arbetar Örkelljungas socialtjänst konkret med de 

kommuninnevånare som uppbär försörjningsstöd? 

• Hur ser samverkanskedjan ut? Inom kommunen och externt? 

• Hur fungerar samverkan med Arbetsförmedlingen (eller snarare 

hur kan den förbättras)? 

• Finns tydligt nedskrivna regler/rutiner som nämnden kan ta del 

av? 

• Vilka områden bör utvecklas och förbättras?" 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ från (S) och (MP) om försörjningsstöd och aktivitet  

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-18 

Socialnämnden 2022-11-01
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Initiativ från (S) och (MP) om hörslinga  

 

Socialnämnden beslutar 

att lämna initiativet och önskemålet om hörslinga vidare till 

kommunstyrelsen, med motiveringen att ärendet ligger 

utanför socialnämndens verksamhetsområde och därmed 

inte kan avgöras av socialnämnden. 

 

 

Sammanfattning 

Företrädare för (S) och (MP) i socialnämnden har 2022-09-19 lämnat 

följande initiativ. 

"Önskemål från KPR och KHR hörslinga 

Kommunala pensionärs och handikapprådet har, vid flera tillfällen, 

framfört önskemål om hörslinga vid mötestillfällen med rådet samt vid 

deras egna mötestillfällen i respektive förening. I dagsläget verkar 

tekniken fungera på Forum men inte i Kommunkontorets källare. 

Möjligen kan en slinga hyras via Medelpunkten. 

Teleslinga och trådlösa system 

Teleslinga (hörslinga) är enkel lösning för att göra lokaler tillgängliga 

för hörapparatanvändare. En teleslinga gör att ljudet går trådlöst direkt 

till hörapparaten och avståndet till ljudkällan blir inte lika avgörande 

för hörapparatanvändaren. Teleslinga ska finnas i allmänna lokaler som 

till exempel föreläsningssalar, möteslokaler, biografer och kyrkor. 

Förslag till beslut: 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten 

att köpa in/hyra in en trådlös hörslinga som kommunens föreningar kan 

låna vid sina sammankomster. 

Efter utredning kan nämnden besluta köpa in en slinga för utlåning 

alternativt lämna utredning samt beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

för åtgärd." 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ från (S) och (MP) om hörslinga  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Kommunala pensionärs- och handikapprådens 
sammanträdesprotokoll 2022  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Protokoll från sammanträde med kommunala pensionärs- och 

handikappråden 2022-09-08. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunala pensionärs- och handikappråden 2022-09-08.pdf  

 

____________ 
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Inkomna skrivelser och meddelanden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skrivelser under perioden 2022-08-31 - 2022-09-20: 

2022-09-01 - Meddelande från Förvaltningsrätten om nytt 

inlämningssystem som för närvarande testas - dnr SN.2022.237 

2022-09-08 - Skrivelse från Vårdföretagarna avseende ersättningar i 

omsorgen - dnr SN.2022.245 

2022-09-16 - Meddelande från 3HUS (Örkelljunga Hagtornet 1 AB) 

om skriftlig varning till hyresgäst (sänd till socialnämnden för 

kännedom) - dnr SN.2022.255 S 

 

____________ 
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Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2022-09-06 - 2022-09-26 avseende: 

• Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten. 

• Delegationsbeslut för vård och omsorg 

Delegationsbeslut 2022-08-01 - 2021-08-31 avseende: 

• Tillsvidareanställningar enligt nedan och enligt listor från 

WinLas 

- Enhetschef från 2022-08-15 

- Enhetschef från 2022-10-03 

- Undersköterska inom hemtjänst nord från 2022-09-01 

- Socialsekreterare för ekonomiskt bistånd från 2022-11-21 

- Arbetskonsulent på AMI från 2022-09-01 

- Undersköterska inom hemtjänst syd från 2022-10-01 

• Visstidsanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas 

- Nio visstidsanställningar under augusti 2022 

• Timanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas 

- 15 anställningar med timavlöning under augusti 2022 

Beslut i övrigt: 

• Beslut om avtal med Laholms kommun om försäljning av plats 

på daglig verksamhet på Hälsa med hästkraft till Laholms 

kommun. Avtalet undertecknat av enhetschef. Diarienummer 

SN.2022.240 S. 

• Beslut om hyresavtal med Örkelljungahus Korgarna AB om 

bostadslägenhet på Sonnarpsvägen 24 C i Örkelljunga. Avtalet 

undertecknat av dåvarande tillförordnad förvaltningschef. 

Diarienummer SN.2022.241. 

• Beslut om hyresavtal med Örkelljungahus Ejdern 16 AB om 

bostadslägenhet på Pinnågatan 6 i Örkelljunga. Avtalet 
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undertecknat av dåvarande tillförordnad förvaltningschef. 

Diarienummer SN.2022.242. 

• Beslut om hyresavtal med Örkelljungahus Ejdern 14 AB om 

bostadslägenhet på Paviljonggatan 9 i Örkelljunga. Avtalet 

undertecknat av dåvarande tillförordnad förvaltningschef. 

Diarienummer SN.2022.243. 

• Beslut om hyresavtal med Örkelljungahus Korgarna AB om 

bostadslägenhet på Sonnarpsvägen 22 E i Örkelljunga. Avtalet 

undertecknat av dåvarande tillförordnad förvaltningschef. 

Diarienummer SN.2022.244. 

• Beslut om att göra Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård 

och omsorg, med anledning av en Lex Sarah-rapport från 

Tallgården. Beslutet om anmälan till IVO har fattats av 

förvaltningschef. Diarienummer SN.2022.251 S. 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Life Care och Winlas 

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-09-27  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 136   SN.2022.5     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

• Beslut 2022-08-27 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU.  

• Beslut 2022-08-27 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

placering i familjehem enligt 11 § LVU.  

• Beslut 2022-08-27 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

umgängesbegränsning mellan barn och vårdnadshavare, enligt 

14 § LVU.  

• Beslut 2022-08-27 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

hemlighållande av vistelseort, enligt 14 § LVU. 

 

____________ 
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Redovisning från domstolar och tillsynsmyndigheter  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-12-21 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2022-09-02: Förvaltningsrätten upphäver det överklagande 

beslutet och återförvisar målet till socialnämnden för ny prövning 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU 

Beslut 2022-09-05: Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2022-01-25 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2022-09-20: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2022-05-04 

Saken: Ekonomiskt bistånd, prövningstillstånd 

Beslut 2022-09-05: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 

Förvaltningsrättens dom står därför fast. 

 

____________ 
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Övriga frågor  

Stefan Svensson (SD) ställer två frågor med önskemål om svar vid 

nästa nämndssammanträde. 

• Vilka kostnader har kommunen haft för hjälpmedel från 

kommunalförbundet Medelpunkten? 

• Vilka kontroller, exempelvis hembesök, görs hos personer som 

har ekonomiskt bistånd 

 

____________ 
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