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SN § 109   SN.2019.9     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa dagordningen med nedanstående ändring. 

 

 

Beskrivning 

Ärendet om riktlinjerna för ekonomiskt bistånd utgår, på grund av  

att förslagsställarna vill omarbeta förslaget.  

 

____________ 
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SN § 110   SN.2019.7     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Biträdande socialchef Johan Lindberg informerar om en incident där en 

socialsekreterare hamnat i en hotsituation. 

Den utlovade återrapporteringen om socialförvaltningens aktivitets- och 

handlingsplan skjuts fram till nästa nämndssammanträde. 

 

____________ 
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SN § 111   SN.2019.89     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport till och med 2019-04-30.  

Resultatet till och med april uppgår till -0,3 miljoner kronor. Prognosen 

för helåret är -7,0 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport per 2019-04-30 

Månadsuppföljning april 2019  

 

____________ 
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SN § 112   SN.2019.62     
 

Socialförvaltningens nyckeltal 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga nyckeltalen per 2019-04-30 till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Nyckeltal för socialförvaltningen till och med 2019-04-30. 

 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal t.o.m 2019-04-30  
 

____________ 
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SN § 113   SN.2019.125     
 

Åtgärdsplan avseende socialnämndens ekonomi  

 

Socialnämnden beslutar 

att översända tjänsteskrivelsen från biträdande socialchefen 

(daterad 2019-06-03) som socialnämndens svar på begäran 

från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-15 § 140, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att arbeta vidare med samtliga 

åtgärder som redovisas i tjänsteskrivelsen. 

 

Socialnämnden beslutar, som tillägg till åtgärderna i  

tjänsteskrivelsen, att uppdra åt socialförvaltningen 

att göra en översyn av socialförvaltningens lägenhetsinnehav för 

att säkerställa att det finns rätt antal lägenheter i 

förhållande till behovet, samt 

att säkerställa att de nyanlända som lämnar etableringsfasen 

går på de aktiviteter som krävs, i annat fall kommer det att 

påverka det ekonomiska biståndet. 

 

Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S) och Birgit Svensson (MP)  

reserverar sig till förmån för yrkande om återremiss av budget för  

socialnämnden 2019 till kommunstyrelsen. 

 

Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Morgan Nilsson  

(SD) reserverar sig till förmån för yrkande om att genomföra en  

fullständig genomlysning av flyktingverksamheten. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-03 § 85 att uppdra åt 

socialnämnden att senast inför kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-

05-15 presentera en åtgärdsplan för att nå verksamhetens ekonomi i 

balans i enlighet med av kommunfullmäktige tilldelad ram. 

Socialnämnden beslutar 2019-05-07 § 85 att uppdra åt 

socialförvaltningen att se över effektiviserings- och 

kvalitetssäkringsmöjligheterna inom samtliga verksamhetsområden för 

att uppnå rätt personalbemanning och rätt kompetens, med det 

övergripande syftet att i största möjliga mån uppnå en ekonomi i 

balans. Socialnämnden beslutar vidare att uppdra åt socialförvaltningen 

att särskilt undersöka om det finns möjligheter att effektivisera inom 

områdena Hälsa med hästkraft, socialförvaltningens stab, 
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biståndsinsatser inom hemvården, områdesindelningen för hemvården 

och personlig assistans och användningen av Journal Digital. Beslutet 

översänds till kommunstyrelsens arbetsutskott som svar på 

kommunstyrelsens begäran. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-05-15 § 140 att se 

allvarligt på att utskottet inte fått en återkoppling med åtgärder som ger 

budget i balans. Arbetsutskottet beslutar därför att återremittera ärendet 

till socialnämnden för att efterhöra socialnämndens genomförda och 

planerade åtgärder för att nå en verksamhet i ekonomisk balans i 

enlighet med av kommunfullmäktige tilldelad ram. Yttrandet ska 

tillställas kansliet inför arbetsutskottets sammanträde 2019-06-12. 

 

Biträdande socialchef Johan Lindberg lämnar 2019-06-03 en 

tjänsteskrivelse med förslag till yttrande till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. I tjänsteskrivelsen framgår att socialförvaltningen arbetar 

med uppdraget från socialnämnden 2019-05-07 om att se över befintlig 

verksamhet avseende personalbemanning och effektivitet.  

Socialförvaltningen lägger särskilt fokus på äldreomsorgen. I 

tjänsteskrivelsen görs en kostnadsjämförelse mellan Örkelljunga 

kommun och andra kommuner avseende särskilt boende. Bedömningen 

är att det bör gå att minska kostnaderna per boendeplats. 

Socialförvaltningen bör omgående prioritera att analysera 

möjligheterna till kostnadsminskningar per plats och presentera 

resultatet för socialnämnden. 

I tjänsteskrivelsen redovisas att anställnings- och inköpsstopp ska 

genomföras. Vidare redovisas fyra utredningsområden för att minska 

kostnader och öka effektivitet. Det handlar om antalet enhetschefer på 

Södergården, antalet assistenter i verksamheten, bemanningsenhet och 

servicepersonalgrupper. I nuläget handlar det om utredningar. Om det 

blir aktuellt att gå vidare kommer facklig samverkan enligt MBL § 11 

att genomföras. 

Tjänsteskrivelsen behandlar även de specificerade besparingsområden 

som socialnämnden beslutade om vid sammanträdet 2019-05-07 (Hälsa 

med hästkraft, socialförvaltningens stab, biståndsinsatser inom 

hemvården, områdesindelningen för hemvården och användningen av 

Journal Digital). I tjänsteskrivelsen redovisas vilka potentiella 

besparingar som finns inom dessa områden. Vidare lämnas 

tilläggsinformation om brukarantalet på Hälsa med hästkraft och att 

enhetschefen för personlig assistans inte kommer kunna ingå i 

områdesindelningen för hemvården. 
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Förslag 
Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S) och Birgit Svensson (MP), 

yrkar att budget för socialnämnden 2019 i sin helhet återremitteras till 

kommunstyrelsen för möjliga åtgärder och för att ge 

kommunfullmäktige möjlighet att tillskjuta de medel som behövs för en 

budget i balans. Kommunfullmäktige är ansvariga för socialnämndens 

budget 2019. 

 

Till yrkandet från Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S) och Birgit 

Svensson (MP) finns följande skriftliga motivering:  

"Majoriteten äger frågan och kan naturligtvis lägga sin budget efter 

kända förutsättningar och i regelbunden dialog med tjänstemännen. 

Uppföljning 20190331 visar ett minus på ca sju miljoner för 2019. 

Majoriteten i Örkelljunga kommun har lagt en underfinansierad budget 

för 2019. Majoriteten har inte heller lyckats hitta neddragningar 

motsvarande sju miljoner innevarande år, utan endast accepterat ca två 

miljoner bland de besparingsförslag som förvaltningen lagt fram. Inte 

heller kompletterande material utsänt 20190603 får genomslag 2019 

motsvarande sju miljoner. 

Flera av verksamheterna beräknas gå med underskott. Nämnden har fått 

i uppdrag att redovisa åtgärder till Ksau med anledning av underskottet. 

Ett första försök gav Ksau skäl att återigen och med skarpare ton kräva 

ytterligare neddragningar av socialnämndens verksamhet för att nå 

balans. Socialchefen har lämnat sitt uppdrag, ekonomen har bytts ut och 

den nya organisationen som majoriteten står bakom kommer troligen 

skapa ytterligare underskott. 

Möjligen har nämndens majoritet inte äskat de medel som krävdes för 

en budget i balans. Att vika sig för att få helheten att gå ihop för att 

sedan i mars månad upptäcka att budgeten inte räcker till är inte att ta 

ansvar för god ekonomisk hushållning. 

Nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har lagt fram och 

beslutet om budget för socialnämndens verksamhet innevarande år. 

Det finns ingen annan möjlighet än att återremittera budgetärendet till 

kommunstyrelsen för åtgärd. Budget 2019 inte går att reparera 

innevarande år utan nämnden måste tillföras ytterligare medel och det 

kan enbart KF besluta om." 

Annika Jönsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget i tjänsteskrivelsen 

om att översända tjänsteskrivelsen som socialnämndens svar på begäran 

från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-15 § 140, samt att det i 

beslutet lämnas ett uppdrag till socialförvaltningen att arbeta vidare 

med samtliga åtgärder som redovisas i tjänsteskrivelsen. Annika 
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Jönsson (M) yrkar vidare att socialnämnden beslutar om två tillägg till 

åtgärderna i tjänsteskrivelsen. Dels att göra en översyn av 

socialförvaltningens lägenhetsinnehav för att säkerställa att det finns 

rätt antal lägenheter i förhållande till behovet. Dels att säkerställa att de 

nyanlända som lämnar etableringsfasen går på de aktiviteter som krävs, 

i annat fall kommer det att påverka det ekonomiska biståndet. 

Patric Carlsson (S) instämmer i den del av yrkandet från Annika 

Jönsson (M) som innebär att ett uppdrag lämnas till socialförvaltningen 

om att arbeta vidare med samtliga åtgärder som redovisas i 

tjänsteskrivelsen. 

Stefan Svensson (SD) yrkar att socialnämnden beslutar om ett tillägg 

till åtgärderna i tjänsteskrivelsen, om att genomföra en fullständig 

genomlysning av flyktingverksamheten. 

Christer Unosson (KD), med instämmande av Gunilla Danielsson (S), 

Patric Carlsson (S) och Annika Jönsson (M), yrkar avslag på Stefan 

Svenssons (SD) yrkande om att genomföra en fullständig genomlysning 

av flyktingverksamheten. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet vid 

dagens sammanträde. Ordförande finner att socialnämnden beslutar att 

avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för avgörande idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och tre nej-röster. 

Det antecknas att Stefan Svensson (SD), Christer Unosson (KD), 

Lennart Anderberg (SD), Siv Stoltenberg (C), Lena Nilsson (M), 

Morgan Nilsson (SD), Anders Ekelund (M) och Annika Jönsson (M) 

röstar ja, samt att Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit 

Svensson (MP) röstar nej. 

Ärendet ska därmed avgöras vid dagens sammanträde. 

 

Ordförande ställer yrkandet om bifall till beslutsförslaget i 

tjänsteskrivelsen och att lämna ett uppdrag till socialförvaltningen om 

att arbeta vidare med samtliga åtgärder som redovisas i 

tjänsteskrivelsen, mot avslag. Ordförande finner att socialnämnden 

bifaller yrkandet. 
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Ordförande ställer yrkandet om en översyn av socialförvaltningens 

lägenhetsinnehav, mot avslag. Ordförande finner att socialnämnden 

bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer yrkandet om att säkerställa att de nyanlända som 

lämnar etableringsfasen går på de aktiviteter som krävs, mot avslag. 

Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer yrkandet att genomföra en fullständig genomlysning 

av flyktingverksamheten, mot avslag. Ordförande finner att 

socialnämnden avslår yrkandet. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för att avslå yrkandet. 

Nej-röst för att bifalla yrkandet. 

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och tre nej-röster. 

Det antecknas att Patric Carlsson (S), Christer Unosson (KD), Siv 

Stoltenberg (C), Gunilla Danielsson (S), Lena Nilsson (M), Anders 

Ekelund (M), Birgit Svensson (MP) och Annika Jönsson (M) röstar ja, 

samt att Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Morgan 

Nilsson (SD) röstar nej. 

Socialnämnden avslår därmed yrkandet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2019-05-07 - SN § 85 

Protokoll 2019-05-15 - KSAU § 140 

Tjänsteskrivelse med förslag till svar till kommunstyrelsens 

arbetsutskott  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-12 

Socialförvaltningens chefer, stab och controller
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SN § 114   SN.2018.299     
 

Rapport om Södergården  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2018-09-28 § 199 att uppdra åt socialchefen att 

löpande rapportera till nämnden om arbetsmiljön på Södergården. 

Biträdande socialchef Johan Lindberg berättar att det vid senaste 

fackliga samverkansmötet (FÖSAM) framkom motstridiga signaler om 

arbetsmiljön på Södergården. Detta ska undersökas vidare. 

Patric Carlsson (S) framför att han fått information från Kommunal om 

att de har invädningar mot arbetsgivarens förslag om att tillsätta 

funktionen som verksamhetschef för äldreomsorgen. Johan Lindberg 

berättar om de planer som finns och motiven till dessa. Förslaget är för 

närvarande föremål för en förhandlingsprocess med de fackliga 

organisationerna. 

 

____________ 
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SN § 115   SN.2018.186     
 

Riktlinjer för bistånd i särskilt boende  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa socialförvaltningens förslag från 2019-05-10 till 

reviderade riktlinjer för särskilt boende, samt 

att riktlinjerna börjar gälla från och med 2019-06-10. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2018-06-05 § 136 att anta riktlinjer för bistånd 

i särskilt boende. Enligt beslutet ska riktlinjerna revideras en gång per 

år. 

Från socialförvaltningen finns ett förslag från 2019-05-10 till 

reviderade riktlinjer. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens förslag 2019-05-10 till reviderade riktlinjer för 

särskilt boende  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef för IFO:s myndighetsutövning 

Biståndshandläggare 

Enhetschefer särskilda boenden 

Utvecklingsstrateg 

Intranätet
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SN § 116   SN.2019.133     
 

Ansökan från Adoptionscentrum Skåne om 
föreningsbidrag 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att avslå Adoptionscentrum Skånes ansökan om 

föreningsbidrag för 2019. 

 

Sammanfattning 
Föreningen Adoptionscentrum Skåne ansöker om 3 500 kronor i bidrag 

för verksamhetsåret 2019. Föreningen framhåller att internationella 

adoptioner förmedlas av ideella organisationer. Adoptionscentrum 

Skåne anordnar bland annat informationsträffar och 

familjearrangemang, samt bedriver en öppen förskola. 

I tjänsteskrivelse 2019-04-29 föreslår verksamhetschef Johan Lindberg 

och nämndssekreterare Anders Svensson att ansökan avslås. Motivet är 

att socialnämnden saknar ekonomiskt utrymme för att under 2019 

bevilja föreningsbidrag till Adoptionscentrum Skåne. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Adoptionscentrum Skåne om föreningsbidrag 2019 

Tjänsteskrivelse bidragsansökan Adoptionscentrum 2019  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Adoptionscentrum Skåne
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SN § 117   SN.2019.145     
 

Ändringar i delegationsordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att förändra delagationsordningen enligt nedan, samt 

att till punkterna D.3, D.4, D.5, D.6 och D.7 föra in noteringar 

om att samråd ska ske med personalenheten, samt 

att förändringarna träder i kraft 2019-06-10. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen föreslår följande ändringar i delegationsordningen. 

Tillägg av delegat i 1.13 om särskilda regler för socialnämndens 

delegation 

Förslag till tillägg (ny text kursiverad): "Beslutanderätt som enligt 

denna delegationsförteckning delegerats till tjänsteman i 

socialförvaltningen ska även tillkomma förvaltningschefen och 

biträdande förvaltningschefen, utöver den beslutanderätt som särskilt 

delegerats till förvaltningschefen och biträdande förvaltningschefen." 

Tillägg av delegat i B.3 om fastställande av av nya 

personuppgiftsförteckningar 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat i B.13 om yttrande över remisser till myndigheter, 

organisationer och dylikt, som inte är av stor vikt eller principiell 

betydelse 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat C.6 om avskrivning av fordran upp till ett 

prisbasbelopp i varje särskilt fall 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat C.8 om anstånd med betalning av fordran 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tilläggsupplysning i C.9 om att initiera och underteckna externa 

bidragsansökningar 

Förslag att lägga till följande notering: "Socialförvaltningen får inte 
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inleda bidragsfinansierade projekt förrän socialnämnden fattat beslut 

om godkännande." 

Tillägg av delegat i C.10 om avyttring av lösa inventarier till högst ett 

halvt basbelopp 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat i D.3 om uppsägning på grund av arbetsbrist 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat i D.4 om överenskommelse med arbetstagare om 

anställnings avslutande på grund av personliga skäl eller arbetsbrist 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat i D.5 om disciplinär åtgärd enligt AB 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat i D.6 om avstängning med eller utan lön 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat i D.7 om anställnings upphörande på grund av hel 

sjukersättning tillsvidare 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat i D.8 om tjänstledighet utan lön i 7-12 månader utom 

Örkelljunga kommun 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat i D.9 om uppsägning vid 67 års ålder 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat i D.10 om löneavdrag och kvittning 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat i D.11 om information enligt § 19 MBL och 

förhandling enligt §§ 11-14 och § 38 MBL 

Nuvarande delegater är förvaltningschef, verksamhetschef och 

enhetschef. Förslaget är att även biträdande förvaltningschef ska vara 

delegat. 
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Ändrad delegat i H.56 om bistånd i form av särskild boendeform 

Nuvarande delegat är verksamhetschef. Förslaget är att detta ändras till 

enhetschef. 

Tillägg av delegat i H.63 om nedskrivning av eller befrielse från skuld 

avseende avgift inom äldre- och handikappområdet 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Sammanslagning av K.7 och K.8 om kontaktperson enligt LSS till en 

punkt. 

Idag finns punkt K.7 för kontaktperson enligt § 7 och § 9 4 st LSS, och 

punkt K.8 för upphörande av kontaktperson enligt samma lagrum. Det 

är överflödigt att delegera beslut om kontaktperson två gånger, och det 

följer inte upplägget i övrigt i delegationsordningen. Förslaget är att 

beslut om kontaktperson enbart regleras i K.7 med ärenderubriken 

"Kontaktperson". 

Tillägg av delegat i M.1 om beslut om bostadsanspassningsbidrag från 

ett basbelopp upp till två basbelopp 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Tillägg av delegat i M.2 om beslut om återbetalning av erhållet 

bostadsanpassningsbidrag 

Nuvarande delegat är förvaltningschefen. Förslaget är att även 

biträdande förvaltningschefen ska vara delegat. 

Förslag 
Gunilla Danielsson (S) yrkar att det till punkterna D.3, D.4, D.5, D.6 

och D.7 förs in noteringar om att samråd ska ske med personalenheten. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett tilläggsyrkande, men i övrigt 

inga invändningar mot socialförvaltningens förslag. Ordförande finner 

att socialnämnden bifaller socialförvaltningens förslag med tillägg i 

enlighet med Gunilla Danielssons (S) yrkande. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda inom socialförvaltningen 

Hemsidan/intranätet
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SN § 118   SN.2019.118     
 

Frågor beträffande serveringstillståndet på 
Södergårdens restaurang  

 

Socialnämnden beslutar 

att tillskriva utbildningsnämnden om att socialnämnden anser 

att serveringstillståndet för restaurangen på Södergården 

ska vara aktivt. 

 

Sammanfattning 
Vid socialnämndens sammanträde 2019-04-02 förs en diskussion om 

serveringstillståndet på Södergårdens restaurang. Det finns i dagsläget 

ett serveringstillstånd men det är vilande (det vill säga tillståndet finns 

kvar men används inte). Socialnämndens samtal 2019-04-02 handlar 

om möjligheten för boende och deras besökare att köpa alkohol. 

Som underlag finns en tjänsteanteckning daterad 2019-04-10 från 

nämndssekreterare Anders Svensson, med upplysningar utifrån tidigare 

ställda frågor. Det framgår att kostenhetens motiv har varit att undvika 

att skolelever exponeras för alkohol i restaurangen, samt att efterfrågan 

på att köpa alkohol varit låg. Vidare framgår att det till viss del går att 

servera boende och besökare utan att ha ett serveringstillstånd. Det 

skulle vara möjligt att, utan serveringstillstånd, servera alkohol i alla 

utrymmen på äldreboendet förutom i restaurangen, på grund av att 

restaurangen även vänder sig till allmänheten och skolelever. 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2019-05-14 § 126 att 

utbildningsnämnden ska tillskrivas om att socialnämnden anser att 

serveringstillståndet för restaurangen på Södergården ska vara aktivt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteanteckning med upplysningar om serveringstillstånd på 

Södergården  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Utbildningsnämnden
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SN § 119   SN.2019.5     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 § 39 att godkänna och 

fastställa årsredovisningen för Örkelljunga kommun för 2018. 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 § 41 att anta program för 

uppföljning av privata utförare under perioden 2019-2022. 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 § 42 att Söderåsens 

miljöförbund får tillsynsansvar för tobak och liknande produkter i 

Örkelljungas kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 § 43 godkänna taxa för 

prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-08 § 104 att godkänna 

månadsuppföljning per 2019-03-31. I beslutet noteras socialnämndens 

negativa årsprognos och att kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-

15 ska behandla en åtgärdsplan från socialnämnden. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-08 § 106 att lägga socialnämndens 

information till handlingarna, avseende den av socialnämndens 

vidaresända åtgärdsplanen från nämndssammanträdet 2019-04-02. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-08 § 107 att lägga socialnämndens 

scenariobeskrivning avseende ekonomiskt bistånd till nyanlända, med 

beaktande, till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-08 § 113 att lägga informationen 

om medarbetarundersökning 2018 till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-08 § 114 att anta riktlinjer för lika 

rättigheter och möjligheter. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-08 § 116 att lägga information från 

SKL om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-08 § 115 att lägga information om 

projektet Hälsoresan till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-08 § 118 att godkänna 

samverkansöverenskommelse mellan Örkelljunga kommun och 

Ängelholms polisområde. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-08 § 128 att inrätta en 

organisationsmodell, under en prövotid om maximalt två år, med en 

gemensam tjänst som förvaltningschef för socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen. Dessutom inrättas tjänster som biträdande 

förvaltningschefer för respektive förvaltning. Ingela Ström anställs som 

förvaltningschef, och Johan Lindberg som biträdande förvaltningschef 

för socialförvaltningen. Två socialdemokratiska ledamöter reserverar 

sig till förmån för eget yrkande om en annan organisationsmodell. Två 

centerpartistiska ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-05-08 att tillsvidareanställa Stefan 

Christensson som kommunchef från och med 2019-05-08. Två 

centerpartistiska ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut om årsredovisning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut om program för uppföljning av privata 

utförare 

Kommunfullmäktiges beslut om tillsynsansvar för tobak och liknande 

produkter 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa för tobak och liknande produkter 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 om månadsuppföljning 2019 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 om ekonomisk rapport socialnämnden 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 om scenariobeskrivning avseende 

ekonomiskt bistånd till nyanlända 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 om medarbetarundersökning i 

Örkelljunga kommun 2018 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 om riktlinjer för lika rättigheter och 

möjligheter 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 om Hälsoresan - En undersökning av 

riskfaktorer 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 om samverkansöverenskommelse med 

Ängelholms polisområde 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 om gemensam förvaltningschef 

Kommunstyrelsen 2019-05-08 om anställning av ny kommunchef  
 

____________
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SN § 120   SN.2019.77     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för april 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport april 2019 

Referenser till rapport i april  

 

____________ 
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SN § 121   SN.2019.6     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2019-04-30 - 2019-05-27: 

2019-04-30 - Skrivelse/cirkulär från SKL om att arbetstagare ska 

använda kanyler med integrerad skyddsfunktion - dnr SN.2019.134 

2019-05-06 - Skrivelse med synpunkt på en uppgift i en tidningsartikel 

om att Örkelljunga kommun inte använt statsbidrag för 

habiliteringsersättning - dnr SN.2019.136 

2019-05-08 - Skrivelse från Fogaröd Omsorg, Vård och Utbildning om 

strategiplaner och framtidsbehov inom LSS, HVB och SoL - dnr 

SN.2019.138 

2019-05-15 - Skrivelse från Migrationsskolan vid Kunskapscentrum i 

Region Skåne, om en regional kartläggning av anhörigstödet i Skånes 

kommuner - dnr SN.2019.139 

2019-05-22 - Skrivelse från Kommunförbundet Skåne med information 

till kommunerna om Skånes Digitala Vårdsystem - dnr SN.2019.146 

2019-05-23 - Skrivelse till socialchefen respektive socialnämndens 

ordförande från Junis om rapporten "Fråga alla!" - dnr SN.2019.147 

2019-05-23 - Skrivelse till socialnämnden från anhöriga om behov av 

stöd till en enskild person med missbruksproblem - dnr SN.2019.148 S 

2019-05-27 - Skrivelse med beröm till korttiden på Tallgården - dnr 

SN.2019.149 

 

____________ 
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SN § 122   SN.2019.2     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2019-05-07 - 2019-06-03 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (fyra ärenden) 

Delegationsbeslut 2019-05-01 - 2019-05-31 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut i övrigt: 

 Uppdragsavtal med Samordningsförbundet NNV Skåne om 

"Första steget". Avtalet tecknat 2019-05-09 av biträdande 

förvaltningschef Johan Lindberg. - dnr SN.2019.115 

 Uppdragsavtal med Samordningsförbundet NNV Skåne om 

"Jämna steget". Avtalet tecknat 2019-05-09 av biträdande 

förvaltningschef Johan Lindberg. - dnr SN.2019.116 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 
 

____________ 
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SN § 123   SN.2019.4     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2019-05-24 (fattat av 1:e vice ordförande 

Christer Unosson) om att bevilja Tomas Live Produktion 

Limited Filial tillfälligt serveringstillstånd för att servera 

starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 

31/5 och 1/6 2019 inom angivet serveringsområde i tält på 

Örkelljungadagarna mellan klockan 11.00 och 01.00. 

Serveringsytan ska vara utrymd en halvtimme efter 

serveringstidens lut. Åldergräns på 18 år ska gälla till 

serveringsområdet från klockan 18.00 fredagen den 31/5 och 

lördagen den 1/6. 

 

____________ 
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SN § 124   SN.2019.3     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Ärendet: Årlig inspektion av stödboendet Hjelmsjövik 

Beslut 2019-05-24: IVO avslutar ärendet men påtalar brister och 

utvecklingsområden som framkommit vid tillsynen. IVO vidtar i 

nuläget inga ytterligare åtgärder men kan kan komma att följa upp 

beslutet. 

Skäl för beslutet: IVO skriver att de förutsätter att nämnden åtgärdar 

bristerna och använder vad som framkommit vid tillsynen för att 

utvärdera och förbättra verksamheten. IVO:s synpunkter handlar om 

lokalernas utformning, behovet av individanpassade insatser, 

uppföljningen av föregående års tillsyn, föreståndarens introduktion, 

inskrivningsbeslut och lämplighetsbedömningar, samt kontroll av 

misstanke- och belastningsregistret för föreståndaren. 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-10-31 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2019-04-29: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-10-18 

Saken: Personlig assistans enligt LSS 

Dom 2019-04-30: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-10-11 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2019-04-29: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Underställt beslut: Ordförandebeslut 2019-04-25 om omedelbart 

omhändertagande med stöd av § 6 LVU 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU 

Beslut 2019-05-03: Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet 

 

____________ 
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SN § 125   SN.2019.8     
 

Övriga frågor  

Patric Carlsson (S) berättar att PRO Skånes Fagerhult har önskemål om 

att kunna vara i en lokal på Solgården. Fastighetschefen har lämnat ett 

svar om att det i nuläget inte är möjligt. 

Stefan Svensson (SD) ställer en fråga om anledningen till att 

kommunens arbetsmarknadsinsatser placerats organisatoriskt i 

socialförvaltningen. Samtal förs om möjliga anledningar. 


