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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 222   SN.2017.8     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen med nedan redovisade förändring. 

 

Beskrivning 
Det på dagordningen utsända ärendet "Klagomål med önskan om 

skriftligt utlåtande avseende umgängesärende" tas inte upp till 

behandling, på grund av att det har tillkommit svar från Inspektionen 

från vård och omsorg som behövs kontrolleras, och detta är inte fullt ut 

klart. 

Övrig fråga anmäls, men frågan tas upp under socialchefens 

informationspunkt. 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 223   SN.2017.295     
 

Kartläggning och utredning av Hälsa med hästkraft  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna kartläggningen/utredningen, samt 

att Hälsa med hästkraft fortsatt ska bedrivas inom 

socialnämndens verksamhet, i likvärdig form som i 

dagsläget, samt 

att genomföra de föreslagna åtgärderna om att sälja hästarna 

och istället ingå avtal där hästarna leasas, med syfte att 

verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt, samt 

att driftskostnaderna för Hälsa med hästkraft ska vara 

likvärdiga med övriga LSS-verksamheter. 

 

Sammanfattning 
Verksamheten Hälsa med hästkraft har bedrivits sedan 2012. Under 

2017 var tanken att verksamheten skulle övergå till att bli ett socialt 

företag. I maj 2017 valde styrelsen att hoppa av och avbryta processen. 

Därefter har en genomlysning genomförts av socialförvaltningen för att 

tydliggöra hur verksamheten ska bedrivas och för att ta fram underlag 

inför beslut om verksamhetens fortsättning. 

Cecilia Lindberg Bossen, verksamhetschef för LSS-verksamheten, har 

genomfört en kartläggning/utredning av Hälsa med hästkraft. Hon 

bedömer att verksamheten bör fortsätta drivas i Örkelljunga kommuns 

regi, men att vissa åtgärder bör vidtas. Förslag lämnas om att hästarna 

ska leasas istället för att ägas av kommunen, att anlita stiftelse, minska 

antalet hästar och att verksamheten utvecklas genom utökat samarbete 

med andra kommunala verksamheter. 

Socialchef Irene Bengtsson och verksamhetschef Cecilia Lindberg 

Bossen föreslår i en tjänsteskrivelse 2017-11-17 att kartläggningen/ 

utredningen godkänns, samt att genomföra de föreslagna åtgärderna om 

att sälja hästarna och istället ingå avtal där hästarna leasas. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2017-11-21 att lägga till en att-

sats i beslutsförslaget jämfört med förslaget i tjänsteskrivelsen. Den 

tillagda att-satsen handlar om att Hälsa med hästkraft även fortsatt ska 

bedrivas inom socialnämndens verksamhet, i likvärdig form som i 

dagsläget. 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden lägger till en att-sats jämfört med arbetsutskottets 

förslag. Tillägget handlar om att verksamhetens driftskostnader ska 

vara likvärdiga med övriga LSS-verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om kartläggning/utredning av Hälsa med hästkraft 

Kartläggning och utredning gällande Hälsa med Hästkraft utifrån 

befintliga förutsättningar 

Bilaga 1 - projektplan 

Bilaga 2 - intäkter och kostnader  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

LSS-verksamheten 

Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 224   SN.2017.298     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

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

om överflytt av vårdnaden för NN, 20xxxxxx-xxxx, från 

föräldrarna till NN, 19xxxxxx-xxxx, då föräldrarna är 

varaktigt förhindrade 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 

Örkelljunga kommun i december 2015. NN bor sedan --- på --- i X. 

Mamman bor i X. Hon har inget att invända mot att vårdnaden överförs 

till en särskilt förordnad vårdnadshavare. Pappan är försvunnen och har 

inte gått att komma i kontakt med. 

Handläggaren bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad 

att utöva vårdnaden. Därför föreslås att talan väcks hos Tingsrätten om 

överflytt av vårdnaden från föräldrarna till nuvarande god man NN. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-11-21 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 225   SN.2017.299     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

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

om överflytt av vårdnaden för NN, 20xxxxxx-xxxx, från 

föräldrarna till NN, 19xxxxxx-xxxx, då föräldrarna är 

varaktigt förhindrade 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 

Örkelljunga kommun i november 2015. NN bor sedan ----- på ----- i X. 

H-s föräldrar kan inte utöva den dagliga vårdnaden.  

Handläggaren bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad 

att utöva vårdnaden. NN:s gode män kan inte åta sig uppdraget som 

särskilda förordnade vårdnadshavare. Därför föreslås att talan väcks 

hos Tingsrätten om överflytt av vårdnaden från föräldrarna till NN. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-11-21 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 226   SN.2017.297     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

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

om överflytt av vårdnaden för NN, 20xxxxxx-xxxx, från 

föräldrarna till NN, 19xxxxxx-xxxx, då föräldrarna är 

varaktigt förhindrade 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. H-n anvisades till X 

kommun i november 2015, men placerades i ett familjehem i 

Örkelljunga kommun. H-s föräldrar har inte gått att nå under 

utredningens gång.  

Handläggaren bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad 

att utöva vårdnaden. Därför föreslås att talan väcks hos Tingsrätten om 

överflytt av vårdnaden från föräldrarna till god man NN. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-11-21 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-12-05  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 227   SN.2017.300     
 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

 

Socialnämnden beslutar 

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

om överflytt av vårdnaden för NN, 20xxxxxx-xxxx, från 

föräldrarna till NN, 19xxxxxx-xxxx, då föräldrarna är 

varaktigt förhindrade 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 

Örkelljunga kommun 2015-08-27. H-s föräldrar har inte gått att nå 

under utredningens gång.  

Handläggaren bedömer att NN:s vårdnadshavare är varaktigt förhindrad 

att utöva vårdnaden. Därför föreslås att talan väcks hos Tingsrätten om 

överflytt av vårdnaden från föräldrarna till god man NN. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2017-11-21 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 228   SN.2017.291     
 

Riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta riktlinjerna för arbete med våld i nära relationer. 

 

Sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgen har genom verksamhetschef Charlotta 

Magnusson tagit fram förslag till nya riktlinjer för arbetet med våld i 

nära relationer. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer kring våld i nära relationer (förslag från socialförvaltningen 

2017-11-15)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Verksamhetschef IFO 

Samordnare öppenvården 

Intranätet
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 229   SN.2017.216     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagna och vidtagna åtgärder, samt 

att rapporten inte ska leda till anmälan till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Charlotta Magnusson har 2017-08-16 inkommit med 

en rapport enligt Lex Sarah, avseende händelse som lett till att 

försörjningsstödsärenden har handlagts en till två veckor försenat. 

Rapporten har utretts av Susanne Olsson. I utredningen redovisas 

bakgrunden till händelsen samt en bedömning av vilka konsekvenser 

händelsen fått och skulle kunna ha fått. Vidare beskrivs orsakerna till 

händelsen. De omedelbara åtgärder som vidtogs var att handläggningen 

överlämnades till andra, samt en arbetsrättslig hantering kring den 

ordinarie handläggaren. 

Utredaren föreslår att det upprättas skriftliga rutiner för handläggning 

vid frånvaro hos ordinarie personal. En sådan rutin har färdigställts 

under utredningens gång. Vidare föreslås att riktlinjerna för ekonomiskt 

bistånd revideras senast i december 2017, gällande rimliga 

handläggningstider och kvalitetsnivå avseende ny ansökan och 

återansökan. Det föreslås också en uppföljning bland handläggarna för 

att se om rutiner och riktlinjer är kända, senast 2018-05-31 med 

verksamhetschefen som ansvarig. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah 

Utredning med anledning av Lex Sarah-rapport 

Bilaga till utredning: Rutin vid frånvaro inom IFO vuxen  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Verksamhetschef och berörd enhetschef inom IFO
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 230   SN.2017.293 S     
 

Rapportering enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
LSS-handläggare ----- har 2017-11-15 inkommit med en rapport enligt 

Lex Sarah avseende stödet till en brukare inom Hälsa med hästkraft. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport Lex Sarah (avidentifierad version 2)  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 231   SN.2016.107     
 

Delade turer och sysselsättningsgrader  

 

Socialnämnden beslutar 

att kommunstyrelsens uppdrag om borttagande av delade turer 

och ökad sysselsättningsgrad särskiljs från det långsiktiga 

arbetet med heltid som norm och införande av resursenhet, 

samt 

att arbetet med borttagande av delade turer ska genomföras 

med anpassning av helgfrekvens för att skapa hälsosamma 

scheman med möjlighet till återhämtning, samt 

att säkerställa att mätetalen i ursprungsuppdraget från 

kommunstyrelsen implementeras i de nya målen/styrkorten, 

samt 

att bemanningstalen som finns inom särskilda boenden tas bort 

och istället utgår från behovsanpassad bemanning med 

utgångspunkt i brukarnas individuella biståndsbeslut, samt 

att uppdra åt socialchefen att upphandla lämpligt 

schemaverktyg, under förutsättning att det kan hanteras 

inom befintlig budgetram, samt 

att genomförandet av ovanstående att-satser ska vara klart 

senast 2018-09-30. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden har sedan tidigare beslutat att långsiktigt arbeta med 

heltid som norm. 

I tjänsteskrivelse 2017-11-15 från socialchef Irene Bengtsson och 

utvecklingsstrateg Susanne Olsson lämnas fem förslag kring det 

fortsatta arbetet. Kommunstyrelsens uppdrag om borttagande av delade 

turer och ökad sysselsättningsgrad föreslås särskiljs från det långsiktiga 

arbetet med heltid som norm och införande av resursenhet. Arbetet med 

borttagande av delade turer föreslås genomföras med anpassning av 

helgfrekvens för att skapa hälsosamma scheman med möjlighet till 

återhämtning. Mätetalen i ursprungsuppdraget från kommunstyrelsen 

föreslås implementeras i de nya målen/styrkorten. Bemanningstalen 

som finns inom särskilda boenden föreslås tas bort, för att istället utgå 

från behovsanpassad bemanning med utgångspunkt i brukarnas 

individuella biståndsbeslut. Uppdrag föreslås lämnas till socialchefen 

att upphandla lämpligt schemaverktyg, under förutsättning att det kan 

hanteras inom befintlig budgetram. 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2017-11-21 att lägga till en att-

sats i beslutsförslaget jämfört med förslaget i tjänsteskrivelsen. Den 

tillagda att-satsen handlar om att övriga att-satser ska genomföras under 

våren 2018, och vara klart senast 2018-06-30. 

Socialnämndens behandling 
Socialchef Irene Bengtsson meddelar att det från verksamheterna finns 

önskemål om att ändra datumet när att-satserna ska vara genomförda, 

för att det ska stämma med schemaläggningen. Socialnämnden 

bestämmer att genomförandet skjuts fram till senast 2018-09-30. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om delade turer, ökad sysselsättningsgrad och heltid 

som norm  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens chefer och stab
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 232   SN.2017.296     
 

Delegationslista 2018 för beslutsattestanter, 
beställningsrätt och uppföljningsansvar  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa delegationslista enligt nedan för socialförvaltningen 

avseende beslutsattestanter, beställningsrätt och 

uppföljningsansvar 2018. 

 

Sammanfattning 
Det finns förslag till delegationslista för 2018 avseende 

beslutsattestanter, beställningsrätt och uppföljningsansvar. 

 

Förslag till delegationslista 2018: 

 

Vid förändringar under 2018 

Om en befattningshavare lämnar sin tjänst eller funktion, flyttas 

delegationen till den nya befattningshavaren utan att nytt beslut 

behöver fattas av socialnämnden. Vid andra ändringar krävs nytt beslut 

av socialnämnden. 

 

Förvaltningschef 

Förvaltningschef kan ersätta för ansvar 7100-7999. Därutöver anges 

möjliga ersättare vid respektive ansvarsnummer. Under 

semesterperioder och annan frånvaro har förvaltningschef delegation att 

fatta tillfälliga beslut på utökad beslutsattest så att verksamheten 

fungerar. 

 

Socialnämnden 

Ansvar 7000: Förvaltningschef 

Ersättare: Ansvar 7900 

 

LOV-ersättning 

Ansvar 7100: Förvaltningschef 

Ersättare: Utvecklingsstrateg (handläggare av LOV) 

 

Äldreomsorg Södergården 

Ansvar 7310: Enhetschef Södergården norr 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7320 Södergården söder; 
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  Utdragsbestyrkande 

 

eller ansvar 7330 Tallgården  

 

Ansvar 7320: Enhetschef Södergården söder 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7310 Södergården norr; 

eller ansvar 7330 Tallgården 

 

Äldreomsorg Tallgården 

Ansvar 7330: Enhetschef Tallgården 

Ersättare utöver förvaltningschef: Enhetschefer Södergården ansvar 

7310 eller 7320 

 

Hemvården 

Ansvar 7340: Enhetschef Skånes Fagerhult 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7350 eller 7360 Hemvården; 

eller ansvar 7330 Tallgården 

 

Ansvar 7350: Enhetschef Örkelljunga syd 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7340 eller 7360 Hemvården; 

eller ansvar 7330 Tallgården 

 

Ansvar 7360: Enhetschef Örkelljunga centrum 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7340 eller 7350 Hemvården; 

eller ansvar 7330 Tallgården 

 

LSS-verksamheten 

Ansvar 7500: Verksamhetschef 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7510, 7520 eller 7530 

 

Ansvar 7510: Enhetschef 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7500, 7520 eller 7530 

 

Ansvar 7520: Enhetschef 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7500, 7510 eller 7530 

 

Ansvar 7530: Verksamhetschef 

Ersättare utöver förvaltningschef Ansvar 7500, 7510 eller 7520 

 

Socialpsykiatrin 

Ansvar 7540: Verksamhetschef IFO 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7930 

 

Biståndsenheten 

Ansvar 7610: Enhetschef IFO vuxen 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7900, 7930 eller 7940 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-12-05  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Hälso- och sjukvården 

Ansvar 7700: Verksamhetschef 

Ersättare utöver förvaltningschef: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

Individ- och familjeomsorgen 

Ansvar 7900: Verksamhetschef IFO 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7930 eller 7940 

 

Ansvar 7930: Enhetschef HVB Hjelmsjövik 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7900 eller 7940 

 

Ansvar 7940: Enhetschef för IFO barn och unga 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7900 eller 7930 

 

Arbetsmarknadsenheten 

Ansvar 7950: Enhetschef 

Ersättare utöver förvaltningschef: Ansvar 7900 

   

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda inom socialförvaltningen 

NN 

Ekonomikontoret
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SN § 233   SN.2017.12     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2017-10-23 beslutat att anta ett 

kommunövergripande styrkort 2018-2019. Vidare har 

kommunfullmäktige beslutat att upphäva alla måldokument som 

tidigare beslutats i kommunen på samtliga politiska nivåer. 

Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag att arbeta 

fram nämndsstyrkort som stödjer måluppfyllelse i det 

kommunövergripande styrkortet. Sverigedemokraternas ledamöter har 

lämnat reservation mot beslutet. 

Kommunfullmäktige har 2017-10-23 beslutat att anta 2018 års 

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beträffande ärendet om flyktingverksamhetens intäkter och kostnader, 

har kommunstyrelsen 2017-11-01 beslutat att uppdra åt kommunchefen 

att inför KSAU 2017-11-08 inhämta från socialförvaltningen konkret 

förslag till handlingsplan enligt kommunstyrelsens tidigare lämnade 

uppdrag 2017-09-06 § 164. 

Kommunstyrelsen har 2017-11-01 beslutat att uppdra åt socialnämnden 

att lämna återrapporteringar i samband med årsredovisning 2017 och 

delårsrapport 2018 avseende placeringar av barn respektive delade 

turer, med utgångspunkt från kommunstyrelsens tidigare uppdrag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-11-08 beslutat att till en 

kostnad av 300 000 kronor renovera köket på Tallgården, som fått 

påpekande av Söderåsens Miljöförbund. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-23 om målstyrning 

i Örkelljunga kommun 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-23 om 

sammanträdesdagar 2018 
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Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-11-01 om uppdrag i 

samband med budget 2018 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-08 om 

renovering av kök på Tallgården  

 

____________ 
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SN § 234   SN.2017.47     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med 2017-10-31. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m 2017-10-31  

 

____________ 
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SN § 235   SN.2017.38     
 

Statistik försörjningsstöd och arbetslöshet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Statistik för arbetslöshet och försörjningsstöd till och med oktober 

2017. 

 

Beslutsunderlag 

Statistik försörjningsstöd och arbetslöshet t.o.m oktober 2017  

 

____________ 
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SN § 236   SN.2017.141     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för oktober 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport oktober 2017  

 

____________ 
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SN § 237   SN.2017.11     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Länsstyrelsen i Skåne: 

Överklagat beslut: Örkelljunga kommuns beslut 2017-08-25 

Saken: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade som passagerare 

Länstyrelsens beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Örkelljunga kommuns beslut 2017-09-15 

Saken: Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-08-22 och 2017-09-19 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (placering i familjehem eller 

HVB) 

Dom 2017-10-27: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beviljar 

bistånd i form av familjehemsplacering. Det ankommer på 

socialnämnden i Örkelljunga kommun att närmare bestämma insatsens 

varaktighet och i övrigt vidta de åtgärder som föranleds av denna dom. 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-10-17 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen, frågan om interremistiskt beslut 

Beslut 2017-11-03: Förvaltningsrätten beviljar interremistiskt bistånd 

till fortsatt familjehemsplacering 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-08-15 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-11-20: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-07-25 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2017-11-23: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagat beslut: Förvaltningsrättens dom 2017-10-20 att avslå 

överklagande om bistånd enligt socialtjänstlagen 

(familjehemsplacering) 

Saken: Fråga om prövningstillstånd och interremistiskt beslut 
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Beslut 2017-11-15: Kammarrätten meddelar prövningstillstånd och 

beviljar interremistisk familjehemsplacering i avvaktan på målets 

slutliga avgörande 

Justitieombudsmannen: 

Saken: Anmälan till JO från advokat som fått fullmakt från anställd 

Bedömning: JO bedömer att myndigheten borde haft kontakt med 

ombudet. Socialnämnden får kritik för att inte ha kommunicerat med 

ombudet. 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2017-12-05  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 238   SN.2017.9     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2017-10-31 - 2017-12-04 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (tre ärenden) 

Delegationsbeslut 2017-10-01 - 2017-11-30 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer: 

Inga sådana beslut är fattade under perioden 2017-10-31 - 2017-12-04. 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter av rapporter från Treserva och WinLas samt 

faderskapsärenden 

 

____________ 
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SN § 239   SN.2017.10     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2017-11-06 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om kompletteringar till Inspektionen för vård och 

omsorg avseende en Lex Sarah-anmälan (dnr SN.2017.179 S). 

Ordförandebeslutet grundar sig på att socialnämnden 2017-10-

31 § 206 delegerat till ordförande att fatta beslut om 

kompletteringarna. 

 Ordförandebeslut 2017-11-22 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU.  

 Ordförandebeslut 2017-11-22 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om placering av omedelbart omhändertagen i 

familjehem enligt 11 § LVU. 

 Ordförandebeslut 2017-11-23 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) att enligt 8 kap 2 § alkohollagen bevilja Pernzells 

Restauranger AB stadigvarande serveringstillstånd för att 

servera starköl, vin, andra jäst alkoholdrycker och spritdrycker 

till allmänheten vid Crêpe Café & Bistro, fredagar, lördagar och 

helgaftnar mellan klockan 11-01, övriga dagar klockan 11-22. I 

beslutet ingår även villkor för tillståndet. Ordförandebeslutet 

grundar sig på att socialnämndens arbetsutskott 2017-11-21 § 

354 delegerat till ordförande att fatta beslut i ärendet. 

 

 

____________ 
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SN § 240   SN.2017.13     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2017-10-25 - 2017-11-27: 

2017-10-26 - Skrivelser från Kommunal med begäran om åtgärd med 

mera, enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen. Två skrivelser med 

likalydande budskap, ställda till vardera enhetschef på Södergården. - 

dnr SN.2017.279 

2017-11-01 - Skrivelse om en enskild individ som enligt avsändaren är 

i behov av vård - dnr SN.2017.282 S 

2017-11-12 - Skrivelse från person som arbetar som vikarie i 

hemvården, om vikariers möjlighet att gå på kommunens julbord - dnr 

SN.2017.287 

2017-11-14 - Skrivelse om ärende rörande parkeringstillstånd - dnr 

SN.2017.289 S 

2017-11-15 - Skrivelse med positiva åsikter om Tallgården - dnr 

SN.2017.292 

2017-11-09 - 2017-11-10 - Skrivelser från Woodlands Country Club 

Golf AB om deras serveringstillstånd på Forum - dnr SN.2017.294 

 

____________ 
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SN § 241   SN.2017.158     
 

Skrivelse om samtal om service till äldre med syn- 
och/eller hörselnedsättning  

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra till socialchefen att undersöka vem som har ansvar 

för att lämna den form av stöd som omnämns i skrivelsen, 

samt att undersöka möjligheter till utbildningstillfällen och 

samarbete med andra kommuner. 

 

Sammanfattning 
Hörselskadades riksförbund (HRF) i Örkelljunga har 2017-05-16 

lämnat in en skrivelse till socialnämndens ordförande. I skrivelsen 

föreslås att kommunen ska inrätta en tjänst som syn- och 

hörselinstruktör. HRF skriver att en syn- och hörselinstruktör innebär 

fördelar genom minskat service- och hjälpbehov och bättre folkhälsa 

genom aktiva medborgare. I skrivelsen anges flera uppgifter för en syn- 

och hörselinstruktör. Bland annat ska instruktören ge personer med syn- 

och/eller hörselnedsättning kunskaper och färdigheter för att så långt 

möjligt klara sig själva i det dagliga livet. Instruktören ska vidare ge 

träning i att hantera hjälpmedel, ge kunskap om ny teknik samt 

möjliggöra fungerande kommunikation och delaktighet. Instruktören 

ska hjälpa till med att förmedla kontakter, utbilda och lämna råd. 

NN, HRF Örkelljunga, framhåller att en hörselinstruktör kan vara ett 

komplement till audionomen som finns i Örkelljunga. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att utreda vem som har 

ansvar för denna form av stöd, samt undersöka möjligheter till 

utbildningstillfällen och samarbete med andra kommuner. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse om samtal om service till äldre med syn- och/eller 

hörselnedsättning  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

HRF Örkelljunga 

Socialchef
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SN § 242   SN.2017.161     
 

Projekt Etablering av Nyanlända på Arbetsmarknaden 
(ENA)  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-06-07 § 97 att godkänna att 

arbetsmarknadsenheten deltar i projektet Etablering av Nyanlända på 

Arbetsmarknaden (ENA), med projektfinansiering. Socialnämnden 

beslutade också att en återrapportering om projektet ska lämnas vid 

socialnämndens sammanträde 2017-12-05. 

Magnus Lind, enhetschef för arbetsmarknadsenheten, lämnar muntlig 

information om projektet ENA. Projektet är igång sedan september 

2017. Sedan starten fram till och med november har projektet haft 24 

deltagare. Särskilda åtgärder har satts in avseende deltagarnas 

språkkunskaper och för att öka antalet kvinnor bland deltagarna. 

Resultatet hittills är att 48 procent av deltagarna som lämnat projektet 

fått någon form av sysselsättning efteråt. Detta bedöms vara ett bra 

resultat. 

I samband med Magnus Linds presentation, förs också samtal om 

behovet av ombyggnad av arbetsmarknadsenhetens lokaler på 

Ringåsvägen. Den planerade ombyggnaden har hittills inte kunnat 

genomföras. Detta ställer till svårigheter för verksamheten i stort, 

särskilt för projekten. 
 

____________ 
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SN § 243   SN.2017.94     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten och uppföljningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport och uppföljning till och med 2017-10-31. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport per 2017-10-31 

Uppföljning t.o.m oktober 2017  

 

____________ 
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SN § 244   SN.2017.167     
 

Socialnämndens ekonomi, åtgärdsplan  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna, samt 

att uppdra åt socialchefen att återkomma med redovisning av 

de åtgärder som ännu inte är avslutade. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden tog 2017-07-07 § 118 beslut om åtgärder för att hantera 

det prognostiserade underskottet. 

Socialnämnden beslutade 2017-10-31 § 194 att uppdra åt socialchefen 

att på sammanträdet 2017-12-05 lämna en redovisning kring utfallet av 

de besparingsåtgärder som antogs av socialnämnden 2017-07-07 § 118. 

Socialchef Irene Bengtsson har 2017-11-28 lämnat en tjänsteskrivelse 

med redovisning av de åtgärder som socialnämnden beslutade om 

2017-07-07. Till redovisningen bifogas även en kostnadsberäkning. 

Förslag (yrkanden) 
Christer Unosson (KD) yrkar att ett uppdrag lämnas till socialchefen 

om att återkomma med redovisning av de åtgärder som ännu inte är 

avslutade. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag i tjänsteskrivelsen om att 

lägga redovisningen till handlingarna. Detta finns det ingen som 

motsatt sig. Därtill finns ett tilläggsyrkande från Christer Unosson. 

Tilläggsyrkandet ställs mot avslag. Ordförande finner att nämnden 

beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med redovisning av åtgärdsplan om socialnämndens 

ekonomi  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialchef 

Controller
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SN § 245   SN.2017.5     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchef Irene Bengtsson lämnar aktuell information. 

Lägesrapport lämnas om processen kring Välkommengruppens 

stämning. Förberedande förhandling har hållits i Tingsrätten. 

Domstolsförhandling ska hållas i maj 2018, såvida det inte sker 

överenskommelse mellan parterna. 

Information lämnas om att NN och NN lämnar sina tjänster i 

kommunen. Dessutom genomförs en förändring i organisationen i 

samband med att Tommy Sundblad (särskilda boenden) och Madelaine 

Karlsson (hemvården) lämnar sina tilläggsuppdrag som 

verksamhetschefer. Framöver kommer de att vara enhetschefer. 

Tillsvidare kommer funktionerna som verksamhetschefer för särskilda 

boenden och hemvården att vara vakanta. 

Redovisning lämnas om händelser och åtgärder på Södergården. 

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion, med anledning av en 

anmälan från Kommunal. Arbetsmiljöverkets ställningstagande 

avvaktas. Feelgood kommer att anlitas för en kartläggning. 

Narkotiska läkemedel har försvunnit från ett särskilt boende. 

Polisanmälan är gjord och vissa åtgärder har vidtagits. 

Kommunens julbord för anställda utvidgades till att också omfatta 

personer med timanställning. Som en följd av denna förändring 

förlängdes anmälningstiden. 

Christer Unosson (KD) har tidigare ställt en fråga om städningen på 

korttidsvården på Tallgården. Irene Bengtsson svarar att korttiden är 

den avdelning som städas mest, på grund av de som bor på korttiden 

endast bor där en kortare tid. 

Lennart Anderberg (SD) ställer en fråga om ett privat boende där 

Örkelljunga kommun köper platser. Bakgrunden är uppgifter som han 

fått av en anställd på boendet. Liknande fråga ställdes även på 

arbetsutskottets sammanträde 2017-11-21. Irene Bengtsson har 

undersökt omständigheterna och om kommunens möjligheter att göra 
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tillsyn. Från boendet är beskedet att de med särskild problematik bor på 

annan plats än de övriga. Kommunen kan göra tillsyn kring de egna 

platserna, men inte kring platser som köps av andra. Med anledning av 

de uppgifter som presenteras för socialnämnden ett samtal om vad 

kommunen kan och ska göra. Till protokollet antecknas att det finns 

skillnader mellan uppgifterna som Lennart Anderberg fått respektive de 

som Irene Bengtsson fått. 
 

____________ 
 
 


