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SN § 29   SN.2018.45     
 

Koll på hemtjänsten  

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialförvaltningen att återkomma med konkreta 

åtgärdsförslag till socialnämndens sammanträde 2018-05-02. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-07-07 § 118 att uppdra åt 

socialförvaltningen att genomföra ”Koll på hemtjänsten” med start i 

september 2017. 

Rapporten "Koll på hemtjänsten 2018" har tagits fram av 

utvecklingsstrateg Susanne Olsson och kvalitetsstrateg Rose-Marie 

Karlsson. Susanne Olsson och Rose-Marie Karlsson redovisar 

rapporten för socialnämnden. Arbetet med rapporten har bestått av att 

genomföra intervjuer och ta fram statistik, samt inhämta underlag från 

ekonomi- och personalkontoren. I rapporten presenteras åtgärdsförslag 

eller områden där åtgärder bör övervägas. Rapportförfattarna föreslår 

åtgärder som berör ekonomin, digital utveckling, verksamhetssystemet 

Tresvera och arbetsprocesser. Vidare föreslås översyn av riktlinjer och 

schabloner. Det föreslås även insatser med att mäta kringtider och 

bilanvändning, samt utbildningsinsatser kring vårdplaner och 

genomförandeplaner. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden är positiv till rapporten, och vill att arbetet fortsätter 

genom att konkreta åtgärdsförslag tas fram. Uppdrag lämnas till 

socialförvaltningen att återkomma med konkreta åtgärdsförslag till 

socialnämndens sammanträde 2018-05-02. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport Koll på hemtjänsten 2018 (reviderad version)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschefer hemvården 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Rose-Marie Karlsson och Susanne Olsson
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SN § 30   SN.2018.49     
 

Information om brukarundersökning  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att till socialnämndens 

sammanträde 2018-03-06 lämna förslag på om och hur 

brukarundersökningar ska genomföras i framtiden. 

 

Sammanfattning 
Kvalitetsstrateg Rose-Marie Karlsson och utvecklingsstrateg Susanne 

Olsson informerar socialnämnden om 2017 års brukarundersökning. 

Undersökningen bygger på nöjd kundindex (NKI), där de som svarar 

sätter betyg på skalan 1-10. Utifrån svaren tas index fram där 0 är lägst 

och 100 högst. Index under 40 anses som "inte godkänt", vid 55 går 

gränsen för "nöjd" medan 75 och uppåt ses som "mycket nöjd". 

Enkäter har sänts ut till brukare på särskilda boenden och 

korttidsvården, hemvården, LSS-verksamheten, Ankaret och 

boendestödet, samt inom individ- och familjeomsorgen och 

arbetsmarknadsenheten. Genomsnittlig svarsfrekvens är 71 procent. Det 

finns ett sammanlagt resultat för hela socialförvaltningen, och resultat 

för varje verksamhetsområde. 

Inom några områden finns parallella undersökningar, bland annat 

Socialstyrelsens undersökning Öppna Jämförelser. Rose-Marie 

Karlsson och Susanne Olsson lyfter därför frågan om och hur 

socialförvaltningens enkätundersökning ska genomföras i framtiden.  

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att till nämndens 

sammanträde 2018-03-06 lämna förslag på om och hur 

brukarundersökningen ska göras i framtiden. 

 

Beslutsunderlag 

Resultat av socialförvaltningens brukarenkät november 2017  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rose-Marie Karlsson och Susanne Olsson
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SN § 31   SN.2017.258 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna nedanstående åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
Enhetscheferna Patrik Berglin och Jan-Olof Andersson har 2017-10-04 

inkommit med en rapport enligt Lex Sarah, avseende en person boende 

på HVB Hjelmsjövik. Rapporten berör hur den enskilde inte tagit sin 

medicin. 

Rapporten har utretts av Rose-Marie Karlsson. I utredningen lämnas tre 

stycken åtgärdsförslag. 

1. Enhetschefen på HVB Hjelmsjövik ska tydliggöra rutinen om 

egenvård för sin personal. 

2. Enhetschefen för socialsekreterarna och enhetschefen för HVB 

Hjelmsjövik ska göra klart rutinerna som de påbörjat, vilka bland annat 

handlar om hur personalen ska få mer information till sig om de boende 

som flyttar in på HVB-hemmet. 

3. Personalen på HVB-hemmet ska kunna gå på delegeringshuset för att 

lära sig mer om medicinhantering och egenvård. De behöver inte göra 

provet för att få delegering men de får kunskapen om egenvård och 

medicinhanteringen. 

Lex Sarah-rapporten föreslås inte leda till anmälan till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad version) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (avidentifierade uppgifter)  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetscheferna Patrik Berglin och Jan-Olof Andersson 

Rose-Marie Karlsson
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SN § 32   SN.2017.262 S     
 

Rapportering enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna nedanstående åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
Enhetschef Agneta Christensson har 2017-10-09 inkommit med en 

rapport enligt Lex Sarah, avseende en vårdtagare på Södergården. 

Händelsen som tas upp i rapporten har inträffat under en promenad. 

Vårdtagaren har attackerats av en hund och börjat blöda. 

Rapporten har utretts av Rose-Marie Karlsson. I utredningen görs 

bedömningen att händelser av detta slag är svåra att förutse. Händelsen 

bedöms har uppstått efter ett missförstånd mellan de inblandade. Vid 

det aktuella tillfället saknades en bärbar telefon, men detta är åtgärdat 

inför framtiden. 

Lex Sarah-rapporten föreslås inte leda till anmälan till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning av Lex Sarah-rapport (med avmarkerade uppgifter) 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Agneta Christensson, enhetschef 

Rose-Marie Karlsson, utredare
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SN § 33   SN.2017.354 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna nedanstående åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
Distriktssköterskan NN har lämnat en rapport enligt Lex Sarah, 

avseende en enskild person med missbruksproblem och avsaknad av 

bostad. Personen har varit i kontakt med olika delar av 

socialförvaltningen angående olika former av stöd. 

Rapporten har utretts av Rose-Marie Karlsson. I utredningen lämnas två 

stycken åtgärdsförslag. 

1. Verksamheterna ska säkerställa att det inte glöms bort professioner 

vid dessa specifika ärenden. 

2. Tillförordnad enhetschef och tillförordnad verksamhetschef på 

individ- och familjeomsorgen ska upprätta en checklista. 

Lex Sarah-rapporten föreslås inte leda till anmälan till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah 

Utredning av Lex Sarah-rapport 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

NN, distriktssköterska 

Zenita Böcker, verksamhetschef 

Jimmy Larsson, enhetschef 

Tina Behrndtz, t.f enhetschef
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SN § 34   SN.2018.42 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin 

 

Sammanfattning 
Tillförordnad enhetschef Tina Behrndtz har 2018-01-22 inkommit med 

en rapport enligt Lex Sarah avseende hanteringen av en ansökan om 

kontraktsvård. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-rapport (med avidentifierade uppgifter)  

 

____________ 
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SN § 35   SN.2018.44     
 

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 ----- ----- -----. 

NN har ingen kontakt med sina föräldrar och vet inte var de finns. 

Handläggaren 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 nuvarande god man NN. 

Handläggare är NN. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggare
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SN § 36   KLK.2017.291  737  
 

Motion, M - Måltidsvän för äldre  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna socialförvaltningens förslag till yttrande till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, som socialnämndens 

yttrande i ärendet, samt 

att föreslå att motionen ska bifallas. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-10-25 § 283 beslutat att 

översända motionen ”Måltidsvän” från Therese Lindahl (M) till 

socialnämnden för yttrande. Yttrande ska lämnas senast i januari 2018. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2017-12-19 § 386 att 

återremittera ärendet till socialförvaltningen med uppdrag att ange hur 

ett system med måltidsvän ska kunna fungera i liten skala. 

Socialförvaltningen har 2018-01-23, genom Irene Bengtsson, Anders 

Svensson och Jimmy Larsson, tagit fram ett reviderat förslag till 

yttrande. Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet på nytt 

2018-01-23 § 020, och då föreslagit att yttrandet överlämnas till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Socialförvaltningens förslag till yttrande 2018-01-23 

Socialnämnden anser att motionen i grunden är bra. Socialnämnden 

ställer sig positiv till att Örkelljunga kommun undersöker om och hur 

systemet med måltidsvän kan införas i kommunen. 

Socialförvaltningen har undersökt hur systemet med måltidsvän 

fungerar i Ängelholm. Därigenom ges också en bild av vad som krävs 

för att genomföra systemet i Örkelljunga. 

I Ängelholm betalar kommunen måltidsvännens måltid och 

resekostnad. Följande räkneexemplet bygger på att det finns fem 

personer som har en måltidsvän en gång per vecka samtliga veckor 

under året. I Ängelholm kostar måltidsvännens mat 48 kronor per 

tillfälle. Det innebär 240 kronor för fem måltider under en vecka, och 

12 480 kronor på ett år. Det måste noteras att om kommunen bekostar 

måltiden för måltidsvännen leder det till förmånsbeskattning för 

måltidsvännen. Om måltidsvännen behöver resa, och använder 

seniorkortet för bussresorna, tillkommer kostnad om 17,50 kronor per 

resa. En vecka med tio enkla resor kostar således 175 kronor. På ett år 
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blir det 9 100 kronor. Fasta kostnader för seniorkortet är inte 

medräknade. Exemplet med fem personer som får en måltidsvän över 

hela året, kostar upp till 21 580 kronor per år. 

Om systemet införs i Örkelljunga måste det tas höjd för kostnader för 

måltidsvännens mat. Priset per måltid är i dagsläget 48 kronor i 

Örkelljunga, men det finns förslag om höjning. Därtill måste det tas 

höjd för resekostnader för måltidsvännen. Ett sätt att undvika 

resekostnader är att om möjligt använda måltidsvänner som bor nära 

den enskilde brukaren. 

Socialnämnden vill emellertid påpeka att det även finns omständigheter 

som kan påverka ett införande. Ett system med måltidsvän leda till att 

äldreomsorgens arbetssätt måste förändras, eftersom logistiken kring 

matdistribution och måltider kan påverkas. Detta kan innebära 

kostnadsökningar för verksamheterna. I socialnämndens nuvarande 

budget finns inget utrymme för sådana kostnadsökningar. 

Om Örkelljunga kommun väljer att införa ett system med måltidsvän 

krävs att alla äldre ges likvärdiga möjligheter att utnyttja systemet, i 

enlighet med kommunallagens likabehandlingsprincip. 

Vid utarbetandet av detta yttrande har synpunkter inhämtats från 

enhets- och verksamhetscheferna inom hemvården, särskilda boenden 

samt kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslag (yrkanden) 
Från Patric Carlsson (S), Christer Unosson (KD), Britt-Marie Renström 

(M) och Annika Jönsson (M) lämnas tilläggsyrkande om att 

socialnämnden ska föreslå att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett beslutsförslag från 

arbetsutskottet och ett tilläggsyrkande. Ordförande finner att nämnden 

beslutar i enlighet med beslutsförslaget från arbetsutskottet, med 

tillägget att socialnämnden föreslår att motionen ska bifallas. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, M - Måltidsvän för äldre 

Yttrande 2018-01-23 beträffande motionen "Måltidsvän"  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SN § 37   SN.2017.205     
 

Initiativ från Patric Carlsson (S) och Jane Holmström 
Björkman (S) om LSS-verksamheten  

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialförvaltningen att under 2018 genomföra en 

granskning av personlig assistans inom LSS-verksamheten, 

samt 

att granskningen även ska omfatta ekonomin i verksamheten, 

samt 

att initiativet därmed är behandlat. 

 

Sammanfattning 
Patric Carlsson (S) och Jane Holmström Björkman (S) lämnade 2017-

07-07 in ett initiativ med fem åtgärdsförlag för LSS-verksamheten, 

särskilt gällande personlig assistans. 

1. Nya och tydliga riktlinjer ska utvecklas vad gäller vilka 

begränsningar personalen har vad gäller att hjälpa brukaren med 

ekonomiska ärenden. I detta lägger vi både hantering av kontanta 

medel, tillgång till bankkort, bankkonto samt dosa till internetbanken. 

2. Personal ska genomgå utbildning angående intentionerna i LSS samt 

annan relevant lagstiftning. 

3. Personal ska genomgå utbildning kring etik och moral samt vad är 

professionellt, personligt och privat inom vård och omsorg. 

4. Personal ska ha möjlighet till professionell handledning och 

reflektion kring värdegrund och människosyn när något enligt ovan 

brister. 

Socialnämnden beslutade 2018-01-09 § 1 att godkänna åtgärdsplan för 

LSS-verksamheten. Åtgärdsplanen omfattar emellertid inte personlig 

assistans. 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att uppdra åt 

socialförvaltningen att under 2018 genomföra en granskning av 

personlig assistans inom LSS-verksamheten, samt att initiativet därmed 

är behandlat. 

Förslag (yrkanden) 
Annika Jönsson (M) lämnar tilläggsyrkande om att granskningen även 

ska omfatta ekonomin i verksamheten. Patric Carlsson (S) instämmer i 

yrkandet. 
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett beslutsförslag från 

arbetsutskottet och ett tilläggsyrkande. Ordförande finner att 

socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, med tillägg om 

att granskningen även ska omfatta ekonomin i verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ från Patric Carlsson (S) och Jane Holmström Björkman (S) om 

LSS-verksamheten  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Irene Bengtsson, socialchef 

LSS-verksamheten (för kännedom) 

Patric Carlsson (S) 

Jane Holmström Björkman (S)
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SN § 38   SN.2018.39     
 

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

 

Socialnämnden beslutar 

att bemyndiga NN, socialsekreterare; NN, socialsekreterare; 

NN, samordnare öppenvården; NN, flyktingsamordnare; 

NN, nämndssekreterare; NN, administratör; NN, 

integrationshandläggare; NN, handläggare; NN, 

socialsekreterare; NN, handläggare; NN, HVB Hjelmsjövik; 

och NN, HVB Hjelmsjövik, att två i förening utfärda 

anvisningar för utbetalning av försörjningsstöd till 

Swedbanks utbetalningssystem (SUS). 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden bemyndigar personal att två i förening utfärda 

anvisningar för betalning av försörjningsstöd till Swedbanks 

utbetalningssystem (SUS). Nytt bemyndigande görs kontinuerligt. 

Den nu aktuella ändringen innebär att NN, NN och NN tas bort, samt 

att NN, NN, NN och NN läggs till. 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomikontoret 

NN 

NN 

NN 

NN
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SN § 39   SN.2018.35     
 

Omställning av HVB Hjelmsjövik till stödboende  

 

Socialnämnden beslutar 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att ställa om verksamheten 

vid HVB Hjelmsjövik från HVB-verksamhet till stödboende, 

samt 

att omställningen ska genomföras skyndsamt under första 

halvåret 2018, samt 

att återrapportering ska göras varje månad till socialnämnden 

om hur processen fortlöper avseende personalfrågor, 

uppsägning av hyreskontrakt med mera. 

 

Sammanfattning 
Det senaste året har antalet ensamkommande barn som söker asyl i 

Sverige minskat kraftigt. Under 2017 anvisades inga ensamkommande 

barn till Örkelljunga kommun. Åldersuppskrivningar och avslag på 

asylansökningar har lett till minskad beläggning och överkapacitet i 

kommunens HVB-verksamhet. Det har också lett till minskade intäkter 

från staten avseende ensamkommande barn och unga. 

HVB Hjelmsjövik har plats för 24 boende. För närvarande bor 14 

personer på HVB Hjelmsjövik. Under våren 2018 väntas detta minska 

till elva personer. Via HVB Hjelmsjövik finns även stödboendet 

Hjelmsjöhov med sex boende, samt lägenheter som fungerar som 

stödboende med tio boende. 

I tjänsteskrivelse 2018-01-15 föreslår socialchef Irene Bengtsson och 

enhetschef Patrik Berglin att dagens HVB-verksamhet ställs om till 

stödboende, som ett sätta att möta de minskande volymerna. 

Hjelmsjövik föreslås göras om till stödboende, medan Hjelmsjöhov och 

lägenheterna kan användas till annan verksamhet respektive sägas upp. 

Socialnämndens arbetsutskott har 2017-01-23 behandlat förslaget. De 

föreslår att socialförvaltningen ges i uppdrag att ställa om 

verksamheten från HVB-verksamhet till stödboende, samt att 

omställningen ska genomföras skyndsamt under första halvåret 2018. 
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Redogörelse av fackliga synpunkter 
Ärendet har 2018-01-31 förhandlats med de fackliga organisationerna 

inom FÖSAM. Från SSR respektive Kommunal lämnades följande 

yrkanden och synpunkter. 

SSR yrkade att en plan tas fram för utvärdering av omställningen. 

Kommunal yrkade att personalen erbjuds andra likvärdiga tjänster i 

kommunen. 

SSR och Kommunal framförde gemensamt att de invänder mot 

formuleringen i tjänsteskrivelsen om att förändringen ger möjligheter 

till kvalitetsförbättringar. De anser att förändringen leder till sänkt 

kvalitet. 

Socialnämndens behandling 
Vid socialnämndens behandling framförs önskemål om löpande 

återrapportering om hur processen fortlöper avseende personalfrågor, 

uppsägning av hyreskontrakt med mera. Socialnämnden beslutar att 

lägga till en att-sats, jämfört med arbetsutskottets förslag, om löpande 

återrapporteringar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om omställning av HVB Hjelmsjövik till stödboende  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Patrik Berglin, enhetschef 

Individ- och familjeomsorgen
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Förslag till ändring i delegationsordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att ändra i delegationsordningen enligt nedan, samt 

att ändringen träder i kraft 2018-02-12. 

 

Sammanfattning 
Enligt nuvarande delegationsordning är det socialnämndens 

arbetsutskott som fattar beslut om tillfälliga serveringstillstånd.  

I tjänsteskrivelse 2018-01-16 föreslår socialchef Irene Bengtsson och 

nämndssekreterare Anders Svensson att beslut om tillfälliga 

serveringstillstånd delegeras till socialnämndens ordförande. Motivet är 

att beslut om tillfälliga tillstånd många gånger behöver fattas med kort 

tidsmarginal, eftersom ansökningar relativt ofta kommer nära inpå 

serveringstillfället. För att möjliggöra en snabbare beslutsgång och 

snabb service föreslås att delegationen ändras enligt följande. 

Nuvarande punkt O.5 i delegeringsförteckningen 

Ärende: Beslut om tillfälliga serveringstillstånd för servering till 

allmänheten 

Delegat: Arbetsutskottet 

Lagrum: 8 kap 2 § alkohollagen 

Förslag till ändring 

Ärende: Beslut om tillfälliga serveringstillstånd för servering till 

allmänheten 

Delegat: Ordförande 

Lagrum: 8 kap 2 § alkohollagen 

Anteckning: 1. Annika Jönsson, ordförande 2. Christer Unosson, 1:e 

vice ordförande 3. Patric Carlsson, 2:e vice ordförande 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändring i delegationsordningen  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Intranätet/hemsidan 

Alkoholhandläggare
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SN § 41   SN.2018.40     
 

Förslag om förändrad taxa för tillfälliga 
serveringstillstånd  

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att förändra taxekonstruktionen för tillfälliga 

serveringstillstånd, enligt följande: 

 - oförändrad taxa för tillfälliga serveringstillstånd vid första 

ansökningstillfället under ett kalenderår. 

 - från och med andra ansökningstillfället under ett 

kalenderår uppgår taxan till en fjärdedel av kostnaden vid 

första ansökningstillfället. 

 

Sammanfattning 
I en tjänsteskrivelse 2018-01-17 skriver socialchef Irene Bengtsson och 

nämndssekreterare Anders Svensson att kostnaderna för tillfälliga 

tillstånd kan bli orimligt höga i fall där en sökande behöver söka flera 

gånger under ett år. Därför föreslås att taxan för tillfälliga 

serveringstillstånd sätts ned från och med andra ansökningstillfället 

under ett kalenderår. Taxan föreslås sättas ned till en fjärdedel av 

kostnaden vid första ansökningstillfället. Förslaget innebär följande 

förändring: 

Nuvarande taxor (2018 års nivå) 

Tillfälliga tillstånd allmänheten: 4 019 kronor 

Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd: 2 143 

kronor 

Förslag till revidering (2018 års nivå) 

Tillfälligt tillstånd allmänheten, första ansökningstillfället per 

kalenderår: 4019 kronor 

Tillfälligt tillstånd allmänheten, påföljande ansökningstillfällen under 

kalenderåret: 1 005 kronor/tillfälle 

Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd, första 

ansökningstillfället per kalenderår: 2 143 kronor 

Tillfälligt tillstånd där sökande har stadigvarande tillstånd, påföljande 

ansökningstillfällen under kalenderåret: 536 kronor/tillfälle 

 

Beslutsunderlag 

Förslag om förändrad taxa för tillfälliga serveringstillstånd  
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____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige
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SN § 42   SN.2017.16     
 

Socialnämndens plan för intern kontroll 2017  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av 2017 års interna kontroll. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-01-31 § 18 att anta en plan för intern 

kontroll 2017 med följande fem granskningsområden. 

1. Ekonomifunktion 

2. Avvikelserutiner, teamsamverkan 

3. Personliga utlägg 

4. Kontanthantering 

5. Inköp på ICA och COOP med socialförvaltningens kort 

Granskningen av samtliga fem granskningsområden är slutförda. 

Socialförvaltningen har 2018-01-15 överlämnat granskningsresultatet 

till socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om återrapportering av 2017 års interna kontroll 

Återrapportering av 2017 års interna kontroll 

Plan för intern kontroll 2017  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen (för kännedom)



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-02-06  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 43   SN.2018.33     
 

Verksamhetsberättelse 2017 för det personliga 
ombudet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelse 2017 från PO Skåne. PO Skåne är anlitade av 

Örkelljunga kommun som personligt ombud för psykiskt 

funktionsnedsatta. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2017 för det personliga ombudet  

 
____________ 
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SN § 44   SN.2018.31     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2018-01-10 § 5 beslutat att statsbidragen i form 

av schablonersättning kopplad till flyktingverksamheten för 2018 ska 

fördelas mellan socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, samt 

kommunledningsförvaltningen och överförmyndarnämnden. Av 

beslutet framgår också hur den exakta fördelningen ska se ut. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-01-10 om statsbidrag för 

flyktingmottagning  
 

____________ 
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Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med 2017-12-31. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m 2017-12-31  

 

____________ 
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SN § 46   SN.2017.141     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för december 2017, inklusive källförteckning. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport december 2017 

Källförteckning till decemberrapporten  

 

____________ 
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Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2018-01-01 - 2018-01-30: 

2018-01-02 - Skrivelse från enskild med positiva synpunkter på 

Tallgårdens korttidsvård. - dnr SN.2018.1 S 

2018-01 - Skrivelse från anhörig med uppföljande frågor gällande en 

vårdtagares bortgång (ursprungligen ett muntligt klagomål). - dnr 

SN.2018.9 S 

2018-01-04 - Remiss från Socialdepartementet om promemoria Ds 

2017:68 Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre. - 

dnr SN.2018.13 

2018-01-10 - Skrivelse från Läkemedelsrådet om bakgrundsmaterial till 

Skånelistan för barnmorskor och sjuksköterskor, samt annat material 

kring äldres läkemedelsanvändning. - dnr SN.2018.25 

2018-01-10 - Skrivelse med synpunkter i ett enskilt individärende med 

ett ensamkommande barn. - dnr SN.2018.26 S 

2018-01-10 - Meddelande till socialnämnden gällande störningar i en 

hyreslägenhet. - dnr SN.2018.27 S 

2018-10-15 - Skrivelse från Rekryteringsmyndigheten om skyldighet 

att meddela myndigheten om ungdomar som under året fyller 17 år och 

som har funktionsnedsättning. - dnr SN.2018.32 

2018-01-15 - Skrivelse från Stiftelsen Allmänna Barnhuset om 

resultatet av kartläggning av våld mot barn i Sverige. - dnr SN.2018.34 

2018-01-18 - Skrivelse från Riksbyggen med rättelseanmaning till 

enskild boende (skrivelsen sänd som kopia till socialnämnden). - dnr 

SN.2018.41 S 

2018-01-25 - Skrivelse från Anhörigas Riksförbund om 2018 års 

anhörigriksdag. - dnr SN.2018.47 

2018-01-25 - Skrivelse från Nationellt centrum för kvinnofrid, 

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen, om att arbeta mot våld i 

kommunerna. - dnr SN.2018.48 
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2018-01-26 - Skrivelse från Vårdförbundet med önskemål om dialog 

kring frågor om arbetstid, komptidssaldo, sparad semester och lokalt 

kollektivavtal för akademisk specialisttjänstgöring. - dnr SN.2018.51 

2018-01-29 - Skrivelse med synpunkter på ordningen i en fastighet på 

Hallandsvägen - dnr SN.2018.53 

2018-01-30 - Skrivelse från familj om intresse av nationell adoption - 

dnr SN.2018.54 S 

2018-01-30 - Skrivelse från Stiftelsen Herrevadskloster om 

annonsering och bidragsansökningar - dnr SN.2018.55 

2018-01-30 - Skrivelse från Socialstyrelsen om insatser för barn med 

funktionsnedsättning, inklusive faktablad - dnr SN.2018.56 

 

____________ 
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SN § 48   SN.2018.5     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2018-01-09 - 2018-02-05 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (fyra ärenden) 

Delegationsbeslut 2018-01-01 - 2018-01-31 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer: 

 Beslut av socialchef Irene Bengtsson om att underteckna av 

överenskommelse med Arbetsförmedlingen om fördjupad 

samverkan om nyanländas etablering - dnr SN.2018.11 

 Beslut av dåvarande verksamhetschef Charlotta Magnusson om 

två anställningar utan lön (med syfte att möjliggöra delegation) 

avseende familjerätten i Helsingborg - dnr SN.2018.14 

 Beslut av socialchef Irene Bengtsson om delegering av 

arbetsmiljöuppgifter till nio verksamhets- och enhetschefer 

inom socialförvaltningen - dnr SN.2018.15--23 

 Beslut av socialchef Irene Bengtsson om att utse Cecilia 

Lindberg Bossen till tillförordnad verksamhetschef för individ- 

och familjeomsorgen under perioden 2017-12-23 - 2018-03-31 - 

dnr SN.2018.24 

 Beslut av socialchef Irene Bengtsson om att underteckna avtal 

med Kommunförbundet Skåne om utbildning, metodstöd, 

implementering och samordning av Addication Sererity Index 
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(ASI) samt bevakning av området missbruk/beroende. - dnr 

SN.2018.28 

 Beslut av socialchef Irene Bengtsson om att skriva under 

Länsstyrelsens avsiktsförklaring om medverkan i verksamheten 

samhälls- och hälsokommunikatör. - dnr SN.2018.36 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas finns tillgängliga på sammanträdet. 

 

____________ 
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SN § 49   SN.2018.4     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut (fattat av ordförande Annika Jönsson) enligt 

21 § LVU om att vården enligt 6 § LVU ska upphöra. 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängliga i pärm på sammanträdet 
 

____________ 
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Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Länsstyrelsen Skåne: 

Överklagat beslut: Örkelljunga kommuns beslut 2017-11-29 

Saken: Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Länsstyrelsens beslut 2018-01-23: Länsstyrelsen avslår överklagandet 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU, nu fråga om 

avskrivning 

Beslut 2018-01-04: Målet avskrivs från vidare handläggning 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-12-18 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (HVB-placering) 

Dom 2018-01-04: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och 

upphäver det överklagade beslutet 

Överklagat beslut: 2017-12-18 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (HVB-placering) 

Dom 2018-01-15: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: 2017-12-18 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (HVB-placering) 

Dom 2018-01-15: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: 2017-12-19  

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (placering i familjehem 

respektive HVB) 

Dom 2018-01-15: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2017-10-20 där den 

enskildes överklagande avslogs 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (familjehemsplacering) 

Dom 2018-01-15: Kammarrätten bifaller överklagandet och beslutar att 

den enskilde har rätt till fortsatt familjehemsplacering 
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Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2018-01-04 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen, nu fråga om prövningstillstånd 

Beslut 2018-01-23: Kammarrätten meddelar prövningstillstånd 

 

Beslutsunderlag 

Tillgängligt i pärm på sammanträdet 
 

____________ 
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SN § 51   SN.2018.2     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchef Irene Bengtsson lämnar aktuell information. 

 Arbetsförmedlingens projektmedel kan komma att förändras, 

vilket i sådant fall kan påverka arbetsmarknadsenhetens projekt. 

 Rapport lämnas om det nya äldreboendet. Närmast står 

processen med detaljplan för Lycksta äng. Samråd av 

detaljplanen är planerat till maj 2018, men ska om möjligt starta 

tidigare. Under hösten planeras utställningen. Antagandet i 

kommunfullmäktige är planerat till senast juni 2019. 

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att meddela hur många 

parkeringsplatser som väntas behövas till äldreboendet. 

 Socialchef Irene Bengtsson berättar att hon lämnar sin tjänst. 

Sista arbetsdag blir 2018-02-28. 

 I rekryteringen av verksamhetschef för individ- och 

familjeomsorgen återstår att ta referenser och att fatta beslut. 

Mot bakgrund av att Irene Bengtsson slutar, övertas ansvaret för 

rekryteringen av kommunchefen. 

 Verksamhetschef Cecilia Lindberg Bossen lämnar sin tjänst i 

början av mars 2018. 

 På Södergården pågår arbetet med kartläggning bland de 

anställda. En enkät har skickats ut. Svarsfrekvensen är hög. 

Efter kartläggningen ska en handlingsplan tas fram. 

 På fråga från Lennart Anderberg (SD), svarar Irene Bengtsson 

att inget nytt hänt avseende tvisten kring HVB Villa 

Stenbocken. 

 Under bokslutsarbetet har det framkommit att det blir 

kostnadsökningar kring några LSS-ärenden. Särskilt ett fall 

väntas ge väsentlig påverkan på 2017 års resultat. Controller 

NN lämnar närmare information om detta ärende. Sammantaget 
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leder kostnadsökningen till att socialnämndens resultat för 2017 

kommer bli sämre än tidigare prognoser. 

 Internbudgeten för 2018 är under arbete, och kommer vara klar 

för behandling på nämndssammanträdet 2018-03-06. Det 

ekonomiska läget kräver fortsatta åtgärder under 2018, men 

utgångspunkten är att det ska gå att uppnå en internbudget med 

nollresultat. 

 

____________ 
 


