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Socialnämnden 

   

 

 

Tid och plats 2017-07-07 - Kommunhuset klockan 13.30-15.45 

Beslutande  

 Annika Jönsson (M) - ordförande   
Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande  
Patric Carlsson (S) - andre vice ordförande 
Niclas Bengtsson (SD) - ledamot 
Jane Holmström Björkman (S) - ledamot 
Therese Rosenlöf (C) - ledamot, lämnar före beslutet i § 118 
Betty Bencsik Gyürei (S) - ersättare för Therese Rosenlöf (C) §§ 119-128 
Blagoveska Poulsen (SD) - ersättare för Ulf Nilsson (SD) 
Heidie Bäck Johansson (S) - ledamot 
Pär Nilsson (L) - ledamot 
Susanne Nilsson (MO) - ersättare för Birgit Svensson (MP) 
Christina Nilsson (M) - ersättare för Britt-Marie Renström (M) 

Övriga deltagande Ersättare som inte tjänstgör: Betty Bencsik Gyürei (S) §§ 117-118 och Lennart 
Anderberg (SD) 
Irene Bengtsson, socialchef 
Anders Svensson, nämndsekreterare 
NN, controller § 118-128 
Zenita Böcker, Madelaine Karlsson och My Persson, del av § 118 

Justering 
 

Justerare Heidie Bäck Johansson 
 

 
Plats och tid  

 
Kommunhuset, omedelbart efter sammanträdet 

Justerade paragrafer §§ 117 - 128  

Underskrifter  

Sekreterare  
................................................................. 
Anders Svensson 

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

Justerare  
................................................................. 
Heidie Bäck Johansson 

  
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-07-07  

Datum för uppsättande 
av anslag 

 
2017-07-10 

Datum för nedtagande av 
anslag 

 
2017-08-01 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Socialförvaltningen 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 117   SN.2017.132 S     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 6 kap 8a § föräldrabalken väcka talan hos Tingsrätten 

om överflytt av vårdnaden för NN, xxxxxxxx-xxxx, från 

förälder till NN, xxxxxxxx-xxxx, då vårdnadshavare är 

varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden för sitt barn under 

överskådlig framtid. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN 

God man: NN 

Socialnämnden ska enligt 6 kap 8a § föräldrabalken väcka talan hos 

Tingsrätten om överflyttning av vårdnaden till en eller två särskilt 

förordnaden vårdnadshavare när ett ensamkommande barn har fått 

uppehållstillstånd i Sverige och när barnets vårdnadshavare är varaktigt 

förhindrade att under överskådlig tid utöva vårdnaden. 

NN kom som ensamkommande barn från X och anvisades till Klippans 

kommun. NN bor i en lägenhet i X tillsammans med -----. NN:s moder 

finns i X, medan fadern är avliden. 

Handläggare NN bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt 

förhindrad att utöva vårdnaden. Därför föreslås att talan väcks hos 

Tingsrätten om överflytt av vårdnaden från föräldern till NN. 

Nuvarande god man har tackat nej till uppdraget. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare 

Personakt
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 118   SN.2017.167     
 

Socialnämndens ekonomi, åtgärdsplan  

 

Socialnämnden beslutar 

att med utgångspunkt från åtgärdsplanen ge social-

förvaltningen i uppdrag att återkomma i samband med 

delårsrapport med ytterligare genomförbara åtgärder för att 

budgeten ska hållas och att årets resultat ska vara i balans, 

samt 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna 

av en förändring av nuvarande ersättningsregler för 

hyresreduktion vid flytt till särskilt boende, samt 

att godkänna att verksamheterna, när det är möjligt, inte 

tillsätter vikarier fullt ut i fall där det beviljas 

tjänstledigheter för del av tjänst (det vill säga där 

arbetstagaren sänker sin arbetstid), samt 

att vid uppkomna lediga tjänster överväga att inte tillsätta 

tjänsten, samt 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att se över taxorna för 

bland annat matdistribution och korttidsvård, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att genomföra ”Koll på 

hemtjänsten” med start september 2017, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda alternativ till 

nuvarande matdistribution, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att göra en genomlysning av 

bemanningen i hela socialförvaltningen, samt identifiera 

verksamheter och aktiviteter som inte är nödvändiga att 

genomföra eller kan skjutas på framtiden, samt 

att godkänna anpassning av verksamheterna inom de särskilda 

boendena, för att på sikt skapa förutsättningar för färre 

avdelningar om platsbehovet tillåter, samt 

att socialnämnden får en besparingskalkyl presenterad vid 

nästa sammanträde, samt 

att överlämna de asylsökande ensamkommande som blir 

uppskriva till minst 18 år till Migrationsverket, om inte 

särskilda skäl föreligger. 

 

Patric Carlsson (S), Jane Holmström Björkman (S), Heidie Bäck 

Johansson (S) och Susanne Nilsson (MO) reserverar sig mot den 

sista att-satsen i beslutet. 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Sammanfattning 
De ekonomiska uppföljningarna för socialnämnden innehåller 

prognosen om underskott för helåret 2017. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-03 att uppdra åt socialnämnden 

att presentera åtgärdsplan för uppkommet underskott. 

Vid socialnämndens sammanträde 2017-06-07 § 106 fanns ett förslag 

till åtgärdsplan från socialchef Irene Bengtsson. Socialnämnden 

beslutade att återremittera ärendet, med uppdrag till socialförvaltningen 

att återkomma med en mer detaljerad åtgärdsplan med 

kostnadsredovisning. 

Socialchef Irene Bengtsson har 2017-06-30 överlämnat en reviderad 

åtgärdsplan. Socialchefen föreslår att socialnämnden beslutar: 

 att godkänna åtgärdsplanen och ge socialförvaltningen i 

uppdrag att återkomma i samband med delårsbokslut med 

ytterligare genomförbara åtgärder för att budgeten ska hållas 

 att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna 

av en förändring av nuvarande ersättningsregler för 

hyresreduktion vid flytt till särskilt boende  

 att godkänna att verksamheterna inte tillsätter vikarier fullt ut 

när det beviljas tjänstledigheter för del av tjänst, det vill säga 

där arbetstagaren sänker sin arbetstid 

 att vid uppkomna lediga tjänster överväga att inte tillsätta 

tjänsten  

 att uppdra åt socialförvaltningen att genomföra ”Koll på 

hemtjänsten” med start september 2017 

 att uppdra åt socialförvaltningen att utreda alternativ till 

nuvarande matdistribution 

 att uppdra åt socialförvaltningen att göra en genomlysning av 

bemanningen i hela socialförvaltningen, samt identifiera 

verksamheter och aktiviteter som inte är nödvändiga att 

genomföra eller kan skjutas på framtiden 

 att godkänna att en avdelning på Södergården får stängas 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-06-07 - SN § 106 

Tjänsteskrivelse 2017-06-30 med åtgärdsplan avseende socialnämndens 

ekonomi 

Uppföljning per maj 2017  
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden diskuterar socialförvaltningens förslag till åtgärder. 

Efter att ändringar och tillägg gjorts, uppnås enighet i nämnden om tio 

att-satser. Enighet uppnås inte om ett förslag, enligt nedan. 

 

Förslag (yrkanden) 

Christer Unosson (KD) yrkar att följande att-sats läggs till: "att 

överlämna de asylsökande ensamkommande som blir uppskriva till 

minst 18 år till Migrationsverket, om inte särskilda skäl föreligger". 

 

Niclas Bengtsson (SD) instämmer i yrkandet från Christer Unosson. 

 

Patric Carlsson (S) yrkar att socialnämnden avslår Christer Unossons 

yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns enighet kring tio att-satser. 

 

Beträffande yrkandet från Christer Unosson finns också avslagsyrkande 

från Patric Carlsson (S). 

 

Christer Unossons förslag ställs mot avslag. Ordförande anser att 

nämnden beslutat att bifalla Christer Unossons förslag.  

 

Omröstning begärs. Ja-röst för bifall till Christer Unossons yrkande, 

nej-röst för avslag. Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fyra 

nej-röster. En plats är tom. 

 

Det antecknas att Christer Unosson (KD), Niclas Bengtsson (KD), 

Blagoveska Poulsen (SD), Pär Nilsson (L), Christina Nilsson (M) och 

Annika Jönsson (M) röstar ja, samt att Patric Carlsson (S), Jane 

Holmström Björkman (S), Heidie Bäck Johansson (S) och Susanne 

Nilsson (MO) röstar nej.  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens verksamhets- och enhetschefer samt stab
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 119   SN.2017.48     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden 2017  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådens 

sammanträde 2017-06-01. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-06-01  

 
____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-07-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 120   SN.2017.179 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef Agneta Christensson har 2017-06-16 inkommit med rapport 

enligt Lex Sarah avseende en händelse på Tallgården. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad 

version)  

 

____________
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 121   SN.2017.38     
 

Statistik försörjningsstöd och arbetslöshet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Statistik till och med maj 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Statistik t.o.m maj 2017  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 122   SN.2017.11     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

 Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-12-22 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-05-31: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-12-21 

Saken: Bistånd (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-06-01: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-11-22 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-06-07: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 Ärendet: Beslut av socialnämndens ordförande 2017-05-08 om 

omedelbart omhändertagande enligt § 6 LVU. Beslut 2017-06-

09 att upphäva beslutet, på grund av att vården bedöms kunna 

bedrivas på frivillig väg. 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU, fråga om 

avskrivning av målet 

Beslut 2017-06-16: Förvaltningsrätten skriver av målet från 

vidare handläggning 

 Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-12-22, 2016-

12-30 och 2017-01-09 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-06-16: Förvaltningsrätten avvisar yrkandena om 

ekonomiskt bistånd till kostnader för umgängesresor och 

medicin samt försörjningsstöd för februari 2017. 

Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt. 

 Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-02-03 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonmiskt bistånd) 

Dom 2017-06-16: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet i 

den del som avser bistånd till hyra. Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet i övrigt. 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2016-10-21 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-06-20: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-03-29 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (öppenvård) 

Dom 2017-06-22: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Förvaltningsrätten i Linköping: 

 Överklagat beslut: Migrationsverkets beslut 2016-11-11, 2016-

11-25, 2016-12-06, 2016-12-19 och 2017-03-15, som 

överklagats av Örkelljunga kommun 

Saken: Ersättning enligt förordningen om statliga ersättningar 

för insatser för vissa utlänningar, fråga om återförvisning 

Beslut 2017-06-08: Förvaltningsrätten upphäver 

Migrationsverkets beslut i överklagade delar (ersättning för 

kostnader för träningslägenheter) och återförvisar målen till 

Migrationsverket för ny prövning 

Kammarrätten i Göteborg: 

 Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2017-04-10 mål 

nummer 2216-17. Överklagat av Örkelljunga kommun. 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen, fråga om 

prövningstillstånd 

Beslut 2017-06-01: Kammarrätten meddelar inte 

prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därmed 

fast. 

 Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2017-04-07 mål 

nummer 3344-17 

Saken: Ekonomiskt bistånd, fråga om prövningstillstånd 

Beslut 2017-06-07: Kammarrätten meddelar inte 

prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därmed 

fast. 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet. 
 

____________
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SN § 123   SN.2017.10     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2017-06-07 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om placering enligt § 11 LVU i jourhem. 

 Ordförandebeslut 2017-06-09 (fattat av 1:e vice ordförande 

Christer Unosson) om att vården enligt § 6 LVU ska upphöra på 

grund av att den behövliga vården bedöms kunna ges med den 

enskildes och vårdnadshavarnas samtycke. 

 Ordförandebeslut 2017-06-15 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om placering enligt § 11 LVU på SiS Ungdomshem.  

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet. 

 

____________
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SN § 124   SN.2017.9     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Redovisning av delegationsbeslut 2017-06-05 - 2017-07-06. 

Individ- och familjeomsorgen 

försörjningsstödsärenden 

behandlingsärenden 

Anställningar 

vård och omsorg 

individ- och familjeomsorgen 

Tjänstledigheter 

enligt riktlinjer 

utöver riktlinjer 

Semesterledigheter 

Entlediganden 

Faderskap 

Vård och omsorg 

Övriga beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer 

Organisationsförändring enligt punkt 15.1 i delegeringsförteckningen:  

Socialchef Irene Bengtsson har 2017-06-15 beslutat att verksamheten 

Hälsa med hästkraft flyttas från socialpsykiatrin till LSS-verksamheten. 

Enhetschef Linda Haeggström blir ansvarig för Hälsas med hästkraft. 

Beslutet innebär att ansvar för personal, beslutsattest, beställningsrätt 

och uppföljningsansvar övergår till Linda Haeggström (ansvar 7520).  

 

Beslutsunderlag 

Tillgänligt i pärmar på sammanträdet 

 

____________ 
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SN § 125   SN.2017.13     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2017-06-01 - 2017-06-29: 

2017-06-05 - Skrivelse från Kriminalvården om förändringar avseende 

handräckning av transporter - dnr SN.2017.172 

2017-06-09 - Skrivelse från Arbetsförmedlingen om nya namn på 

lönebidrag, utvecklingsanställning, trygghetsanställning och stöd till 

personligt biträde - dnr SN.2017.175 

2017-06-12 - Skrivelse i form av kopia av ansökan till Kronofogden 

avseende bostad - SN.2017.176 S 

2017-06-19 - Remiss från Regeringskansliet om "God och nära vård - 

En gemensam färdplan och målbild SOU 2017:53" - dnr SN.2017.180 

2017-06-20 - Remiss från Regeringskansliet av betänkandet SOU 

2017:21 "Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om 

äldre" - dnr SN.2017.181 

2017-06-20 - Skrivelse till socialnämnden, JO och IVO från tidigare 

familjehemsförälder med klagomål beträffande umgänge och begäran 

om skriftligt utlåtande - dnr SN.2017.182 S 

2017-06-22 - Skrivelse från Migrationsverket om e-tjänst för lämnande 

av uppgifter avseende kommunernas ansvar för ensamkommande barn 

och unga - dnr SN.2017.184 

2017-06-29 - Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

om verktyg för uppföljning av samverkan kring unga - dnr 

SN.2017.190 

2017-06-29 - Skrivelse från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

om rollator där det finns risk att hjulen lossnar - dnr SN.2017.191   

 

____________
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SN § 126   SN.2017.12     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2017-06-07 behandlat socialnämndens svar från 

2017-05-02 § 77 om mars månads ekonomiska uppföljning. 

Kommunstyrelsen har 2017-06-07 beslutat att ge kommunchefen i 

uppdrag att låta utföra en ombyggnation inom lokalerna för 

kommunens arbetsmarknadsenhet för att möjliggöra två rum åt 

Arbetsförmedlingen. Kostnaden 325 000 kronor täcks ur tilläggsbudget 

2 2017, investering. 

Kommunstyrelsen har 2017-06-07 beslutat att bevilja tillverkning och 

utplacering av skyltar enligt presenterat förslag. Socialförvaltningen 

berörs genom att tillverkningen ska göras av arbetsmarknadsenheten. 

Kommunfullmäktige har 2017-06-19 beslutat att godkänna anvisningar 

för budget 2018 och ekonomisk flerårsplanering 2019-2020. 

Kommunfullmäktige har 2017-06-19 beslutat att godkänna 

anvisningarna för delårsrapport 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07 om 

månadsuppföljning 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07 om 

arbetsmarknadsenhetens lokaler 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-06-07 om skyltning 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-06-19 om 

budgetanvisningar inför 2018 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-06-19 om anvisningar 

för delårsrapport 2017  

 

____________
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SN § 127   SN.2017.5     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchefen lämnar aktuell information. 

 Hyresnivå och tillkommande kostnader för HVB Hjelmsjövik 

redovisas. 

 Redovisning av aktuell situation för Hälsa med hästkraft, mot 

bakgrund av att verksamheten fortsatt kommer drivas i 

kommunal regi 

 Redovisning av aktuellt läge kring avslutandet av avtalen kring 

HVB Villa Stenbocken. 

 Örkelljunga kommun kommer medverka i SKL:s stödfunktion 

för en mer kunskapsbaserad socialtjänst 

 

____________ 
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SN § 128   SN.2017.6     
 

Övriga frågor  

Patric Carlsson (S) och Jane Holmström Björkman (S) överlämnar 

initiativ om LSS-verksamheten, med fyra yrkanden. Initiativet läses 

upp för socialnämnden. 

Lennart Anderberg (SD) frågar om anledningen till socialnämndens  

prognostiserade underskottet 2017 och vem som är ansvarig. Frågan 

besvaras på kommande nämndssammanträde. 


