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SN § 14   SN.2017.8     
 

Godkännande av dagordningen  
 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa dagordningen med tillägg enligt nedan. 

 

Ordförande och socialchefen vill att nämnden får förhandsinformation 

om 2016 års bokslut. Socialnämnden bestämmer att denna punkt ska 

läggas till dagordningen.
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SN § 15   SN.2017.33     
 

Socialnämndens bokslut för 2016  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Socialchef Christel Sundberg lämnar rapport om det pågående arbetet 

med bokslut för 2016. Analys pågår av 2016 års intäkter och kostnader. 

I dagsläget är bedömningen att socialnämndens resultat för 2016 blir 

omkring -1,9 miljoner kronor. 

Ambitionen och förväntningarna har varit ett nollresultat utifrån 2016 

års budget, men det negativa resultatet inom några verksamheter har 

blivit högre än förväntat. 

Socialnämnden för samtal om situationen i de verksamheter som går 

minus. Det förs också samtal kring situationen där ett preliminärt 

bokslutsresultat spridits till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

____________ 
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SN § 16   SN.2017.26     
 

Internbudget 2017 för socialnämnden  
 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa förslag till internbudget för 2017, samt 

att fastställa det reviderade förslaget till 2017 års mätetal och 

målvärden för uppsatta mål till och med 2018. 

 

Det finns förslag till internbudget 2017 för socialnämnden, samt förslag 

till reviderade mål och mätetal för 2017-2018. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till internbudget 2017 

Förslag till mål och mätetal 2017-2018  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Controller 

Kommunstyrelsen för kännedom
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SN § 17   SN.2016.69     
 

Socialnämndens internkontrollplan 2016  
 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av 2016 års interna kontroll. 

 

Socialnämnden beslutade 2016-03-01 § 54 att anta plan för intern 

kontroll 2016 som avser sex riskområden, samt att uppföljning ska ske i 

enlighet med föreslagna aktiviteter och schema. 

De sex identifierade riskområdena är: 

1. Systemunderhåll 

2. Ekonomifunktion 

3. Avvikelserutiner 

4. Personalrekrytering 

5. Teknik/IT 

6. Inventarier 

Uppföljning är gjord för samtliga sex granskningsområden. 

I tjänsteskrivelse 2017-01-10 föreslår socialchef Christel Sundberg och 

nämndsekreterare Anders Svensson att socialnämnden godkänner 

uppföljningen av 2016 års interna kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse och uppföljning av 2016 års interna kontrollplan  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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SN § 18   SN.2017.16     
 

Plan för intern kontroll 2017  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta internkontrollplan för 2017 som avser fem 

granskningsområden, samt 

att uppföljning sker i enlighet med föreslagna aktiviteter och 

schema. 

 

Kommunen har enligt kommunallagen skyldighet att följa upp sin 

verksamhet och bedriva intern kontroll. Kommunfullmäktige fastställde 

1997 ett reglemente för intern kontroll, där kommunstyrelsen har det 

övergripande ansvaret och där nämnderna har det yttersta ansvaret för 

intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. 

Socialchef Christel Sundberg har genomfört en risk- och 

väsentlighetsanalys inför 2017. Fem områden har identifierats, där 

risken för felaktigheter bedöms vara stor och där skadan som kan 

uppstå är väsentlig. Följande fem områden föreslås granskas under 

2017. 

1. Ekonomifunktion 

2. Avvikelserutiner, teamsamverkan 

3. Personliga utlägg 

4. Kontanthantering 

5. Inköp på ICA och Coop med socialförvaltningens kort 

 

Beslutsunderlag 

Plan för intern kontroll 2017  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ledningsgruppen inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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SN § 19   SN.2017.1     
 

Tjänsteskrivelse om åldersuppskrivning av 
ensamkommande barn  
 

Socialnämnden beslutar 

att göra en egen ålders- och behovsbedömning för barn vars 

ålder skrivs upp till 18 år eller äldre under 

Migrationsverkets handläggningsprocess, samt 

att de fall där det finns fortsatt behov av omvårdnad, ska 

barnets planering och placering följa tidigare beslut i 

avvaktan på att asylrätten avgörs, samt 

att barn som fått sin asylansökan avslagen och samtidigt fått sin 

ålder uppräknad, erbjuds plats på HVB Hjelmsjövik i mån 

av plats och individuell behovsbedömning under 

prövningstiden, och i annat fall överlämnas den enskilde till 

Migrationsverket och en placering i anläggningsboende, 

samt 

att månatliga redovisningar ska lämnas om ovanstående 

ärenden, samt 

att ärenden tas upp för nytt ställningstagande när prejudicerade 

dom/domar fallit. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Reservationer 

Niclas Bengtsson (SD) och Ulf Nilsson (SD) reserverar sig mot  

beslutet till förmån för Niclas Bengtssons yrkande. 

 

Ärendebeskrivning 
När Migrationsverket prövar asylansökningar ska handläggarna försöka 

fastställa åldern för de personer som saknar identitetshandlingar. 

Bedömer handläggaren att den asylsökande har en annan ålder än den 

som uppgetts, ska Migrationsverket skriva upp eller ned åldern. När 

asylsökande får sin ålder uppskriven till 18 år eller äldre, övergår också 

ansvaret från kommunerna till staten. 

Socialchef Christel Sundberg och IFO-chef Charlotta Magnusson 

skriver i tjänsteskrivelse 2017-01-02 att socialförvaltningen behöver 

vägledning av socialnämnden om hur förvaltningen ska ställa sig till 

fortsatt placering i de fall ett barns ålder skrivs upp. De föreslår att barn 

vars ålder skrivs upp till 18 år eller äldre, inte ska vara fortsatt 
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placerade i kommunens regi såvida inte vårdbehov som ersätts av 

Migrationsverket föreligger. De föreslår att undantag görs under första 

halvåret 2017 för de barn som fått sin asylansökan avslagen och sin 

ålder uppräknad. Undantaget föreslås gälla fram tills att beslutet 

överprövats i högsta instans, men längst till och med 2017-06-30. 

 

Behandling i socialnämndens arbetsutskott 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2017-01-17 att överlämna 

ärendet till socialnämnden utan beslutsförslag. 

 

Mot arbetsutskottets beslut reserverade sig Niclas Bengtsson (SD), till 

förmån för eget förslag. Niclas Bengtsson (SD) föreslog att 

arbetsutskottet skulle föreslå socialnämnden att barn vars ålder skrivs 

upp till 18 år eller äldre, inte ska vara fortsatt placerade i kommunens 

regi såvida inte vårdbehov som ersätts av Migrationsverket föreligger. 

 

Vid arbetsutskottets behandling lämnade Annika Jönsson (M), Christer 

Unosson (KD), Patric Carlsson (S) och Jane Holmström Björkman (S) 

en protokollsanteckning för att förtydliga att det förts diskussion om att 

göra förändringar av det beslutsförslag som finns i tjänsteskrivelsen. De 

bedömer att det behöver göras förändringar på följande punkter. 

1. Slutdatumet 2017-06-30 bör inte finnas med. 

2. I delen som gäller ”undantaget gäller fram tills beslutet överprövats i 

högsta instans” bör det förtydligas kring vilka beslut som avses. 

3. Socialförvaltningen bör varje månad lämna uppföljningar kring det 

aktuella läget kring dessa typer av ärenden. 

4. Det bör framgå i beslutet att undantaget förutsätter att det kan ske via 

överinskrivning på lediga platser på HVB Hjelmsjövik. 

 

Ny tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 
Efter socialnämndens arbetsutskott har socialchef Christel Sundberg 

och IFO-chef Charlotta Magnusson lämnat en kompletterande 

tjänsteskrivelse, i vilken de lämnar nytt beslutsförslag. De föreslår att 

det för barn vars ålder skrivs upp till 18 år eller äldre under 

Migrationsverkets handläggningsprocess, görs en egen ålders- och 

behovsbedömning. Finns fortsatt behov av omvårdnad ska barnets 

planering och placering följa tidigare beslut i avvaktan på att asylrätten 

avgörs. Vidare föreslås att barn som fått sin asylansökan avslagen och 

samtidigt fått sin ålder uppräknad, erbjuds plats på HVB Hjelmsjövik i 

mån av plats och individuell behovsbedömning. I annat fall överlämnas 

den enskilde till Migrationsverket och en placering i 

anläggningsboende. Vidare föreslås att månatliga redovisningar av 

dessa ärenden ska lämnas, och att ärenden tas upp för nytt 

ställningstagande då prejudicerande dom/domar fallit. 
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Förslag (yrkanden) 

Niclas Bengtsson (SD) yrkar att socialnämnden beslutar att barn vars 

ålder skrivs upp till 18 år eller äldre, inte ska vara fortsatt placerade i 

kommunens regi såvida inte vårdbehov som ersätts av Migrationsverket 

föreligger. 

 

Christer Unosson (KD) yrkar att socialnämnden beslutar:  

att  göra en egen ålders- och behovsbedömning för barn vars ålder 

skrivs upp till 18 år eller äldre under Migrationsverkets 

handläggningsprocess, samt 

att de fall där det finns fortsatt behov av omvårdnad, ska barnets 

planering och placering följa tidigare beslut i avvaktan på att 

asylrätten avgörs, samt 

att barn som fått sin asylansökan avslagen och samtidigt fått sin 

ålder uppräknad, erbjuds plats på HVB Hjelmsjövik i mån av 

plats och individuell behovsbedömning under prövningstiden, 

och i annat fall överlämnas den enskilde till Migrationsverket 

och en placering i anläggningsboende, samt 

att månatliga redovisningar ska lämnas om ovanstående ärenden, 

samt 

att ärenden tas upp för nytt ställningstagande när prejudicerade 

dom/domar fallit. 

 

Patric Carlsson (S) instämmer i Christer Unossons yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag, och ställer dessa mot  

varandra. Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med  

Christer Unossons yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Den som röstar för Christer Unossons yrkande röstar ja, den som  

röstar för Niclas Bengtssons yrkande röstar nej. 

 

Omröstningen utfaller med nio röster för Christer Unossons yrkande  

och två röster för Niclas Bengtssons yrkande. Det antecknas att Christer  

Unosson (KD), Patric Carlsson (S), Betty Bencsik Gyürei (S), Siv  

Stoltenberg (C), Susanne Nilsson (MO), Pär Nilsson (L), Birgit  

Svensson (MP), Britt-Marie Renström (M) och Annika Jönsson (M)  

röstar ja, samt att Niclas Bengtsson (SD) och Ulf Nilsson (SD) röstar  

nej. 
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Socialnämnden har därmed beslutat i enlighet med Christer Unossons  

yrkande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om åldersuppskrivning av ensamkommande barn 

Kompletterande tjänsteskrivelse  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef IFO barn och ungdom 

Handläggare som arbetar med ensamkommande barn
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SN § 20   SN.2017.19     
 

Revidering av delegeringsförteckningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att punkt 8.1 i delegeringsförteckningen ändras till följande: 
Ärende: Godkännande av faderskapsbekräftelse 

Lagrum: 1 kap 4 § 1 st Föräldrabalken 

Delegat: Socialsekreterare, Handläggare, Familjerättssekreterare 

Redovisning: Pärm 

Anmärkning: Utredning skall anses inledd när nämnden fått födelseanmälan 

eller rätten förklarat en man inte vara farenligt 1 kap 2 § Föräldrabalken. 

 

Det finns önskemål från individ- och familjeomsorgen om att ändra 

delegationen avseende godkännande av faderskapsbekräftelser. 

Punkt 8.1 i delegeringsförteckningen har för närvarande följande 

lydelse: 

Ärende: Godkännande av faderskapsbekräftelse 

Lagrum: 1 kap 4 § 1 st Föräldrabalken 

Delegat: Socialsekreterare, Familjerättssekreterare 

Redovisning: Pärm 

Anmärkning: Utredning skall anses inledd när nämnden fått 

födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte vara far enligt 1 kap 2 

§ Föräldrabalken. 

Önskemålet är att även handläggare inom socialförvaltningen, som inte 

är anställda med titeln socialsekreterare, ska kunna vara delegat i dessa 

ärenden. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda inom individ- och familjeomsorgen 

Intranätet
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SN § 21   SN.2017.18     
 

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

 

Socialnämnden beslutar 

att bemyndiga NN, socialsekreterare; NN, socialsekreterare; 

NN, familjebehandlare; NN, samordnare öppenvården; NN, 

flyktingsamordnare; NN, nämndsekreterare; NN, 

socialsekreterare; NN, socialsekreterare; NN, 

integrationshandläggare; NN, administratör; och NN, 

socialsekreterare, att två i förening utfärda anvisningar för 

utbetalning av försörjningsstöd till Swedbanks 

utbetalningssystem (SUS). 

 

Socialnämnden bemyndigar personal att två i förening utfärda 

anvisningar för betalning av försörjningsstöd till Swedbanks 

utbetalningssystem (SUS). Nytt bemyndigande görs kontinuerligt. 

Ovanstående förslag innebär att socialsekreterare NN ges ny 

behörighet. 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomikontoret 

NN
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SN § 22   SN.2017.25     
 

Förslag till avgift för sondmat och näringstillskott  

 

Socialnämnden beslutar 

att införa avgifter enligt nedan för sondmat och näringstillskott, 

samt 

att avgifterna börjar gälla från och med 2017-02-01. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Mat ska betalas av den enskilde brukaren till kommunens självkostnad. 

Detta gäller oavsett vilken form av kost som avses (helpension på 

särskilt boende, distribution av färdiglagad mat inom hemvården och 

olika ersättningar för normalkost). Det finns ingen avgift fastställd för 

ersättningskost (sondmat och näringstillskott) och därför har ingen 

avgift tagits ut för detta. 

I tjänsteskrivelse 2017-01-23 föreslås att följande avgifter tas ut för 

sondmat och näringstillskott. 

Avgiften som den enskilde betalar för sondmat ska följa samma avgift 

som för måltiderna på särskilda boenden, helkost 3 180 kronor per 

månad. Avgiftsstorleken ska beräknas i samma procent som hur stor del 

av näringsintaget som sker via sondmat. Avgiften läggs i två olika 

nivåer, näringsintag med sondmat på 50 % eller 100 %, det vill säga 

1 590 kronor alternativt 3 180 kronor per månad. 

Vid näringstillskott ska den enskilde betala avgift enligt följande: 

30 styck näringstillskott/månad 140 kronor = ordination 1 styck/dag 

60 styck näringstillskott/månad 280 kronor = ordination 2 styck/dag 

90 styck näringstillskott/månad 420 kronor = ordination 3 styck/dag 

Kommunen tillhandahåller inte näringstillskott som inte är ordinerad. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till avgift för sondmat och näringstillskott  

 
____________ 
 
Expedieras till: 

Ansvariga för kommunala hälso- och sjukvården samt hemvården 

Avgiftshandläggare



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-01-31  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 23   SN.2016.279 S     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder. 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2016-08-23 § 275 att hos 

Tingsrätten väcka talan om överflytt av vårdnaden för NN, från 

föräldrarna NN och NN, till NN, då vårdnadshavarna ansågs varaktigt 

förhindrade att utöva vårdnaden över sitt barn. Socialnämnden 

beslutade 2016-09-06 § 187 att godkänna vidtagna åtgärder. 

2017-01-13 inkommer begäran från Helsingborgs Tingsrätt att 

socialnämnden ska yttra sig med anledning av att föräldrarnas gode 

man inkommit med skrivelse där föräldrarna motsätter sig 

vårdnadsöverflytten. Enhetschef Jan-Olof Andersson har gjort 

bedömningen att förhållandena har förändrats och att det inte finns skäl 

för socialnämnden att driva frågan vidare. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2017-01-17 § 013 att dra 

tillbaka talan om överflytt av vårdnaden. Vidare har socialnämndens 

arbetsutskott föreslagit att socialnämnden godkänner vidtagna åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Personakt 

Handläggare
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SN § 24   SN.2017.21     
 

Rapport om familjecentralens verksamhet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Information lämnas om familjecentralens verksamhet, som finns på 

Tallgården. Familjecentralen bygger på samverkan mellan 

familjebehandlare inom socialförvaltningen, specialistsjuksköterskor 

från barnavårdcentralen och utbildningsförvaltningens öppna förskola.  

Familjebehandlare NN beskriver hur verksamheten bedrivs och vilka 

aktiviteter som genomförs. Bland annat drivs föräldragrupper riktat till 

blivande föräldrar och babycaféer. 

Under 2016 hade familjecentralen 2 339 besök, varav 1 294 var barn. 

Det var betydligt fler mammor än pappor som besökte familjecentralen 

under 2016. 

Det finns planer på att arbeta fram tryckt informationsmaterial och 

information via sociala medier.   

 

____________ 
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SN § 25   SN.2017.13     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser under perioden 2017-01-01 - 2017-01-24. 

 

2017-01-09 - Avsändare NN - Anmälan mot familjehemskonsult - dnr 

SN.2017.15 

2017-01-13 - Avsändare Region Skåne, verksamhetschef NN - 

Riktlinjer för ordination enligt Generella direktiv för vuxna i 

hemsjukvården 2017 - dnr SN.2017.17 

2017-01-17 - Avsändare Migrationsverket - Information om minskat 

antal boenden - dnr SN.2017.20 

2017-01-19 - Avsändare Region Skåne, koncernkontoret avdelningen 

för hälso- och sjukvårdsstyrning - Information om verksamheter vid 

Region Skånes sjukhus i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad 

som bedriver utbyte av sprutor och kanyler till personer som 

missbrukar narkotika - dnr SN.2017.23 

2017-01-23 - Avsändare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - 

Meddelande från styrelsen, Kvalitet i särskilt boende - dnr 

KLK.2017.51 

2017-01-24 - Avsändare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - 

Meddelande från styrelsen, Handlingsplan för samverkan vid 

genomförande av vision e-hälsa 2025 - dnr SN.2017.27 

 

____________ 
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SN § 26   SN.2017.11     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Inspektionen för vård och omsorg: 

Ärendet: Tillsyn av socialtjänstens handläggning av familjehemsvården 

i Örkelljunga kommun 

Beslut: IVO avslutar ärendet 

Skäl för beslutet: IVO anger att de anser att socialnämnden uppfyller de 

flesta krav som finns i lagstiftningen gällande handläggning av 

familjehemsvård. De anger åtta områden där de anser att kraven 

uppfylls, och två områden där de anser att det finns brister. 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-09-27 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-01-10: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-11-24 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-01-12: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 

 

____________ 
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signatur 
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SN § 27   SN.2017.9     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Anmälan av delegationsbeslut sedan 2017-01-10. 

Individ- och familjeomsorgen 

försörjningsstödsärenden 

behandlingsärenden 

Anställningar 

vård och omsorg 

individ- och familjeomsorgen 

Tjänstledigheter 

enligt riktlinjer 

utöver riktlinjer 

Semesterledigheter 

Entlediganden 

Faderskap 

Vård och omsorg 

Övriga delegationsbeslut av förvaltnings-, verksamhets- och 

enhetschefer 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärmar på sammanträdet 

 

____________ 
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signatur 
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SN § 28   SN.2017.10     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut 2017-01-11 (fattat av ordförande Annika Jönsson) 

om placering på ungdomshem enligt 11 § LVU. 

Ordförandebeslut 2017-01-11 (fattat av ordförande Annika Jönsson) 

om placering på SiS-institution enligt 11 § LVU. 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 

 

____________ 
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Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 29   SN.2017.5     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Socialchef Christel Sundberg lämnar aktuell information. 

Det har i pressen presenterats en granskning kring väntetider på plats i 

särskilda boenden. Enligt granskningen har Örkelljunga kommun längst 

väntetid av de granskade kommmunerna. Christel Sundberg informerar 

socialnämnden om att det under 2016 varit relativt låg omsättning av 

platserna på de särskilda boendena. Detta är bakgrunden till att 

Örkelljunga kommun haft en relativt sett lång väntetid. Det finns också 

personer som tackat nej till erbjuden plats. Antalet ej verkställda beslut 

sjönk emellertid till noll i december 2016. Situationen är därmed 

annorlunda i dagsläget än den bild som ges i granskningen. 

Vid socialnämndens sammanträde 2017-02-28 kommer 

verksamhetscheferna till nämndens sammanträde för att presentera sig. 

Därefter kommer Christel Sundberg att bjuda på fika i kafeterian då det 

är hennes sista arbetsdag. 

 

____________ 
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SN § 30   SN.2017.6     
 

Övriga frågor  

Patric Carlsson (S) berättar att han fått till sig synpunkt om att vaken på 

kommunens äldreboenden, när någon är på väg att avlida, sätts in för 

sent. Patric Carlsson (S) vill att detta undersöks. Christel Sundberg tar 

med sig synpunkten och ska undersöka saken närmare. 


