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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 171   SN.2019.62     
 

Socialförvaltningens nyckeltal 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga nyckeltalen per 2019-08-31 till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Nyckeltal för socialförvaltningen till och med 2019-08-31. 

Förslag 
Stefan Svensson (SD) yrkar att det i kolumnen "Antal hushåll som 

under månaden fått ekonomiskt bistånd (exkl. flykting)" redovisas hur 

många som är utrikes födda. 

Christer Unosson (KD), Birgit Svensson (MP), Therese Rosenlöf (C), 

och Patric Carlsson (S) yrkar att Stefan Svenssons (SD) yrkande ska 

avslås. 

Socialnämndens behandling 
Socialförvaltningen anser inte att det är tillåtet att registrera uppgifter 

och utarbeta statistik som grundas på försörjningsstödstagarnas 

härkomst. Socialnämnden diskuterar socialförvaltningens invändning 

samt om det är möjligt och lagenligt att fatta ett beslut om att redovisa 

antalet utrikes födda. Mot bakgrund av diskussionen uppmanas 

socialförvaltningen av ordförande att mer i detalj undersöka vad som är 

tillåtet respektive inte tillåtet. Yrkandet om ändringar i nyckeltalen 

behandlas inte vid detta sammanträde. 

Det framförs även synpunkter kring utformningen och tydligheten i 

nyckeltalen. Socialförvaltningen ska se över detta till nästa redovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal t.o.m 2019-08-31  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Revisionen (för kännedom om antal ej verkställda beslut för särskilt 

boende och LSS-boende) 

Enhetschef för ekonomiskt bistånd (för undersökning av vilka uppgifter 

som det är tillåtet respektive inte tillåtet att registrera)
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SN § 172   SN.2019.242     
 

Hantering av ärenden kopplat till familjeåterförening  

 

Socialnämnden beslutar 

att tillfråga kommunstyrelsen om vägledning och riktlinjer för 

hur socialnämnden ska hantera ärenden kopplade till 

familjeåterföreningar.  

 

Sammanfattning 
Vid socialnämndens arbetsutskott 2019-09-17 § 209 informerar 

biträdande förvaltningschef Johan Lindberg om ett ärende där en 

placerad person kommer att återförenas med sin familj. 

Socialförvaltningen har i grundläget inga förpliktelser gentemot den 

placerades släktingar, men det väntas uppkomma ett behov av 

ekonomiskt bistånd, däribland för bostad.  

Det väntas uppkomma fler ärenden med liknande omständigheter. 

Utmaningen för kommunen är att hitta lösningar som båda är kostnads-

effektiva för kommunen och tar hänsyn till familjens behov av stöd. 

Arbetsutskottet bestämmer att socialnämnden 2019-09-30 ska behandla 

ett ärende om vem i kommunen som beslutar i ärenden kopplat till 

familjeåterföring, samt om socialnämnden ska tillskriva 

kommunstyrelsen om att integrationsplanen behöver kompletteras. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden diskuterar hur ärenden med familjeåterföreningar ska 

hanteras. Socialnämnden bedömer att det finns ett behov av vägledning 

från kommunstyrelsen om hur dessa ärenden ska hanteras. Mot denna 

bakgrund beslutas att tillfråga kommunstyrelsen om vägledning och 

riktlinjer för hur socialnämnden ska hantera ärenden kopplade till 

familjeåterföreningar. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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SN § 173   SN.2018.371     
 

Val av arbetsutskott i socialnämnden 2019-2022  

 

Socialnämnden beslutar 

att fyllnadsvälja Bo Foged Jensen (KD) till personlig ersättare 

för Christer Unosson (KD) i socialnämndens arbetsutskott, 

till och med 2022-12-31. 

 

Sammanfattning 
Vid socialnämndens sammanträde 2019-01-02 § 1 utsågs ledamöter och 

personliga ersättare i socialnämndens arbetsutskott. Den personliga 

ersättaren för Christer Unosson (KD) avsade sig 2019-06-27 sitt 

uppdrag i socialnämnden. Därmed behöver ett fyllnadsval göras. 

Förslag 
Christer Unosson (KD) yrkar att Bo Foged Jensen (KD) väljs till ny 

ersättare i arbetsutskottet. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det enbart finns ett yrkande, och finner att 

socialnämnden väljer Bo Foged Jensen (KD) till ny ersättare i 

arbetsutskottet. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Den valde 

Troman
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SN § 174   SN.2019.89     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2019-08-31. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport till och med 2019-08-31. 

Resultatet till och med augusti uppgår till -1,9 miljoner kronor. 

Prognosen för helåret är -5,0 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t.o.m 2019-08-31  

 

____________ 
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SN § 175   SN.2019.239     
 

Budget 2020 socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna budgetunderlaget inför budget 2020 och 

översända underlaget till budgetberedningen. 

 

Socialnämnden beslutar att uppdra åt socialförvaltningen 

att utreda vilka konsekvenser ett ökat antal äldre får när det 

gäller antalet platser på äldreboenden och 

bemanningssituationen inom hemtjänsten, 

att utreda möjligheten att införa biståndsbedömt 

trygghetsboende, 

att utreda hur vi kan arbeta förebyggande inom hemtjänsten 

för att skjuta upp tidpunkten för hjälpinsatsen och 

förebygga fallolyckor (lista gärna upp konkret vilka 

förebyggande insatser som är verkningsfulla), 

att utreda hur man kan säkerställa bemanningen inom 

socialförvaltningen.  

 

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

deltar inte i beslutet, med följande motivering: 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att budgetförslaget bygger  

på direktivet att det är samma ramar som gäller 2020 som 2019 utan  

hänsyn till verksamheternas behov för en verksamhet i balans  

ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Några offensiva satsningar finns  

inte med i tjänstemannaförslaget, inte på något område. I underlaget  

finns beskrivet ett antal områden där förvaltningen beräknat ökade  

kostnader framöver. Vi avstår från att delta i majoritetens budgetförslag  

och kommer precisera vårt eget budgetförslag till Kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit fram budgetunderlag inför budget 2020. I 

budgetunderlaget beskrivs dagens verksamhet samt vilka utmaningar 

och behov som väntas inför framtiden. 

Förslag 
Christer Unosson (KD), med instämmande av Annika Jönsson (M), 

yrkar att socialnämnden ger socialförvaltningen följande fyra 

utredningsuppdrag. 
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 Utreda vilka konsekvenser ett ökat antal äldre får när det gäller 

antalet platser på äldreboenden och bemanningssituationen 

inom hemtjänsten. 

 Utreda möjligheten att införa biståndsbedömt trygghetsboende. 

 Utreda hur vi kan arbeta förebyggande inom hemtjänsten för att 

skjuta upp tidpunkten för hjälpinsatser och förbygga fallolyckor 

(lista gärna upp konkret vilka förebyggande insatser som är 

verkningsfulla). 

 Utreda hur man kan säkerställa bemanningen inom 

socialförvaltningen. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att socialnämnden godkänner budgetunderlaget inför 

budget 2020 och översänder underlaget till budgetberedningen. 

Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet om fyra 

utredningsuppdrag till socialförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetunderlag 2020 socialnämnden (socialförvaltningens förslag 

2019-09-23)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomikontoret/budgetberedningen 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens chefer, stab och controller
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SN § 176   SN.2019.7     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Biträdande förvaltningschef Johan Lindberg informerar om att en 

konsult för tillfället förstärker handläggningen av biståndsansökningar 

om äldreomsorg. Rekrytering av en ny medarbetare pågår. Det finns 

tankar på att skapa en samordnarfunktion bland biståndshandläggarna. 

Som svar på en fråga, berättar biträdande förvaltningschefen att det 

pågår undersökningar om att införa så kallade robothandläggare för 

vissa ärenden inom individ- och familjeomsorgen. 

Vid nämndssammanträdet 2019-09-03 frågar Stefan Svensson (SD) vad 

det kostat att skapa kontorsutrymmen i den stängda avdelningen på 

Södergården. Biträdande förvaltningschefen svarar att det kostat cirka 

20 000 kronor att dra in internet och göra vissa elarbeten. 

 

____________ 
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SN § 177   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. 

Information lämnas om problemet med de återkommande stölderna av 

smärtstillande plåster från en brukare på Södergården. Händelserna har 

lett till Lex Sarah-rapport, Lex Maria-anmälan och polisanmälan. Det 

pågår undersökningar om vem som har utfört stölderna. 

Som svar på en fråga, informeras om att medarbetarna på Södergården i 

högre grad än tidigare arbetar på olika avdelningar. 

Nämnden för samtal om det även fortsatt ska lämnas rapporter om 

Södergården vid varje nämndssammanträde. Den samlade 

bedömningen är att det fortsatt är av intresse för nämnden att få rapport 

om Södergården, men att det inte nödvändigtvis behöver tas upp på 

varje sammanträde. Ordförande ska avgöra från gång till gång om 

ärendet ska tas upp. 

 

____________ 
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SN § 178   SN.2019.159 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagna åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2019-06-24 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten handlar om 

en händelse på Södergårdens särskilda boende, där en brukare varit i 

behov av hjälp med att få medicin. Händelseförloppet leder till att en 

medarbetare lämnar vårdtagaren för att gå till en annan boende som 

uppges ha larmat, men det ifrågasätts i rapporten om det stämmer. 

Konsekvensen blir att hjälpen till vårdtagaren med hygienen blir 

fördröjd. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningens utvecklingsstrateg och 

medicinskt ansvariga sjuksköterska. 

I utredningen görs bedömningen att det skett ett missförstånd mellan de 

inblandade i personalen, och att kommunikationen inte fungerat. 

Utredarna bedömer att fem åtgärder behöver vidtas. Det behöver skapas 

lokala rutiner för överlämnande och mottagande av arbetsuppgifter för 

att undvika att vårdtagare hamnar i kläm. Rutinen behöver behandlas på 

delegeringsutbildningar om medicin. Rutinen om 

journaldokumentation, avvikelsehantering och Lex Sarah behöver 

repeteras för personalen. Enhetscheferna behöver skapa en plan för hur 

mycket delegerad personal som måste finnas, för att det ska finnas rätt 

mängd personal som kan hantera mediciner. Det bör finnas en 

checklista på arbetsplatserna så att ny personal kan veta vilka lokala 

arbetsrutiner som gäller. Ansvarig för åtgärderna är enhetscheferna på 

Södergården. Åtgärderna ska vara vidtagna senast 2019-11-30. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering om missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (avidentifierad version)  
 

____________ 
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Expedieras till: 

Rapportförfattaren 

Enhetschefer på Södergården 

Utredare
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SN § 179   SN.2019.230 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda rapporten i enlighet 

med gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2019-09-06 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, avseende händelser på 

Södergården där fentanylplåster vid flera tillfällen försvunnit från en 

vårdtagare. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är klar återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad 

version)  

 

____________ 
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SN § 180   SN.2019.238     
 

Fråga om inlämnade Lex Sarah-rapporter ska 
redovisas för socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att upphöra med att redovisa Lex Sarah-rapporter för 

socialnämnden på sammanträdet närmast efter att 

rapporten kommit in. 

 

Sammanfattning 
Nuvarande tillvägagångsätt innebär att Lex Sarah-rapporter redovisas 

för socialnämnden på sammanträdet närmast efter att rapporten kommit 

in. Syftet är att socialnämndens ledamöter och ersättare ska ha 

kännedom om nya rapporter. I annat fall kommer rapporterna till 

nämnden när utredningen är genomförd. 

Det har i olika sammanhang ifrågasatts om denna ordning är bra. Mot 

denna bakgrund vill socialnämndens ordförande att ett 

ställningstagande görs om tillvägagångsättet ska förändras. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar frågan 2019-09-17 § 203. 

Arbetsutskottet anser att redovisningen av nya Lex Sarah-rapporter kan 

upphöra, förutsatt att rapporterna utreds relativt omgående. 

 

____________ 
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SN § 181   SN.2019.225     
 

Anmälan enligt Lex Maria  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
I en tjänsteskrivelse 2019-08-27 redogör medicinskt ansvarig 

sjuksköterska Sandra Olsson för en Lex Maria-anmälan som lämnats 

till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Bakgrunden till IVO-anmälan är en händelse där en patient under en 

knapp månad fått en högre dos läkemedel än vad som ordinerats. Den 

felaktiga dosen uppmärksammas i samband med att dosen skulle höjas. 

Händelsen har lett till samtal bland sjuksköterskorna samt till ökad 

uppmärksamhet och egenkontroll. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från MAS om Lex Maria, daterad 2019-08-27  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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SN § 182   SN.2019.226     
 

Skrivelse till socialnämnden angående boende med 
särskild service enligt LSS  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
I en skrivelse till socialnämnden daterad 2019-08-31 framför två 

personer synpunkter på LSS-verksamheten. Skrivelsen behandlar 

semesterplaneringen inför sommaren 2019, där det riktas kritik mot att 

brukarna inte kunnat få någon individuell aktivitet eller utflykt. Vidare 

riktas kritik mot kommunens biståndsbeslut om ledsagning. Författarna 

av skrivelsen vill föra en konstruktiv dialog om synpunkterna, och 

förväntar sig svar på frågorna och funderingarna i skrivelsen. 

Socialförvaltningen arbetar med att ta fram ett svar. För att kunna svara 

på synpunkterna i skrivelsen krävs att upplysningar om enskilda 

ärenden samlas in. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2019-09-17 § 207 att uppdra åt 

socialförvaltningen att besvara skrivelsen. 

 

Patric Carlsson (S) och Gunilla Danielsson (S) har ställt sammanlagt 

sex frågor som har att göra med skrivelsen till socialnämnden. 

Patric Carlsson (S) har ställt följande fem frågor: 

1. Varför väljer man att ta bort biståndet ledsagning för dessa brukare? 

2. Anser man att brukarnas behov har förändrats? 

3. Om inte, på vilket sätt anser man att man kan tillgodose brukarnas 

behov istället? 

4. Hur mycket har det här biståndet kostat? 

5. Brukarnas huvudmän anser att man ställt ledande frågor utan att de 

har fått närvara. Brukarna skall då ha gett svar som de egentligen inte 

står för. Om det är så hur förhindrar vi att liknande sker i framtiden? 

 

Gunilla Danielsson (S) har ställt följande fråga: 

6. Har biståndshandläggare fått direktiv från chef eller ordförande att 

genomföra förändringen för att spara pengar? Om inte, vilket skäl 

åberopas för att genomföra förändringen? 
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Svar från socialförvaltningen 

Biträdande förvaltningschef Johan Lindberg lämnar följande skriftliga 

svar på frågorna. 

 

Svar på fråga 1 

Handläggning i LSS styrs till stor del av domar, d.v.s hur de olika 

domstolarna Förvaltningsrätt och Kammarrätt dömer i frågor som 

överklagas till dessa instanser. Dessa domar är prejudicerande och det 

innebär att handläggning enligt LSS-lagen måste följa dessa domar, 

eftersom de styr handläggare i kommuner kring hur man ska tolka LSS-

lagen. Det är alltså inte enbart det som står i lagen eller i förarbetena 

som man kan läsa sig till i texten som avgör hur behov av dessa insatser 

ska bedömas eller hur lagen ska tolkas.   

 

Finns det kombination mellan de olika insatserna kontaktperson, 

ledsagarservice enligt LSS och bostad med särskild service enligt LSS, 

domar som visar hur man ska tolka lagen så får inte handläggaren gå 

emot domstolens beslut och därmed göra egna tolkningar av lagen. Det 

är därför viktigt att handläggare i kommuner håller sig uppdaterade 

kring vilka domar som gäller för tillfället, då detta kan ändra sig och 

gjort så historiskt tillbaka i tiden. Det är alltid de senaste domarna som 

anses gälla, vilket innebär att handläggaren inte kan hänvisa till äldre 

domar och göra en tolkning från det, såvida det finns mer aktuella 

domar som säger motsatsen. Det finns idag så många som tre domar 

från Kammarrätten som tydligt visar att lagen ska tolkas så att man inte 

anses vara så socialt isolerad i laglig mening om man har ett LSS-

boende och daglig verksamhet enligt LSS. Det framgår i samtliga 

domslut; KR 2018-2716, KR 2017-3093 och KR 2017-2763. 

 

Svar på fråga 2  

Uppriktigt sagt kan man inte säga att dessa brukares situation förändrats 

väsentligt, vilket är utmaningen i detta. Problemet är att dessa brukare 

aldrig borde beviljats dessa insatser från början - de har inte rätt till 

dem eftersom de inte behöver dem. Det finns nämligen tre 

grundläggande rekvisit (förutsättningar) för att en insats enligt LSS ska 

kunna beviljas - personkretstillhörighet, behov av insatsen och att den 

inte redan är tillgodosedd på annat sätt. Inget av dessa tre får frångås. I 

fallen i våra ärenden på boendena så görs bedömningen klart och 

tydligt att det inte finns behov av insatsen ledsagarservice eller 

kontaktperson eftersom de behoven redan är beviljade i insatsen bostad 

med särskild service. Det står klart och tydligt att boendet ska stå för 

alla aktiviteter och deltagande i fritids- och samhällsliv för den 

enskilde. Därför borde extra insatser utöver bostad med särskild service 

aldrig beviljats. Det är också det som de aktuella domarna menar och 
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hänvisar till. Det viktiga är att den enskilde får rätt stöd av rätt insats, 

eftersom det främjar rättsäkerhet i ärenden och därmed kvaliteten i hur 

vi handskas med myndighetsutövningen i Örkelljunga kommun. Det är 

alltså inte i dessa fall ett avslut av insatserna främst för att brukarnas 

situation förändrats så mycket. Istället ser vi att "rätt" insats ska 

verkställa rätt saker, så som lagen är tänkt att fungera. Vi syftar med 

detta till att rätt till tidigare felaktigheter och följa lagen bättre, helt 

enkelt.  

 

Det viktigaste av allt är trots allt brukaren. Den enskilde ska inte 

behöva lida för att vi gjort fel tidigare och den naturliga oron är att 

enskilda människor ska få det sämre när vi förändrar för att få det mer 

rätt och riktigt. Det viktiga i ett sådant arbete är att även fortsättningsvis 

se till att den enskilde har goda levnadsvillkor, d.v.s att brukaren 

fortfarande efter förändringen från kontaktperson/ledsagare till 

boendepersonal får ett tillräckligt bra liv. Det är vårt ansvar, både från 

handläggare och ute i verksamheterna att se till att den enskilde har 

goda levnadsvillkor och det kräver gott samarbete med LSS-boendets 

ledning och personal, vilket glädjande nog finns i Örkelljunga 

kommun. I praktiken innebär det att brukaren, istället för att göra 

aktiviteter med en kontaktperson så gör brukaren detta med en person 

från sin personal. 

 

Svar på fråga 3 

Eftersom det är boendets personal som enligt lag ska verkställa 

aktiviteter och deltagande i samhällslivet för den enskilde så krävs det 

samordning och planering, både med brukaren, vars intresse och behov 

är individuellt och även på personalplan, där schema måste skapas för 

att täcka upp för aktiviteter på boendet. Individer som blivit beviljade 

bostad med särskild service enligt LSS har fått den insatsen för att de 

behöver tillgång till personal dygnet runt, i stort sett. Behöver man inte 

det så är frågan om man behöver just den insatsen och kanske hellre 

borde haft en annan form av boende för att få sina behov tillgodosedda. 

Vi måste alltså utgå från att brukarna på ett LSS-boende har ett ganska 

stort behov av stöd när de lämnar hemmet och deltar i aktiviteter som 

de önskar. Det är givetvis helt individuellt hur hög aktivitetsnivå olika 

individer har och hur stor orken är efter arbetsdagens slut. Det handlar 

även om hur mycket social stimulans, ljud och intryck man orkar med, 

utifrån sin funktionsnedsättning.  

 

Därför ska man vara varsam med att planera in alltför mycket 

aktiviteter i syfte att kompensera för det faktum att individen är 

funktionsnedsatt, vilket vi ofta gör i ren välmening. Tanken är istället 

att man ska "leva som andra", som lagen säger. Det innebär både det 
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ena och det andra, för att vara så tydlig man kan kring ett så abstrakt 

begrepp. Det innebär till exempel att man ibland har tråkigt och känner 

att man skulle vilja göra mer. Det innebär att man måste planera saker 

man ska göra, ibland flera dagar i förväg. Det innebär att man ibland 

kan släppa det man har för händer och gå på en spontan promenad, men 

inte alltid. Det innebär ibland att man är väldigt stimulerad och nästan 

lite jäktad av allt man ska hinna med. Det är, med andra ord, tänkt att 

funktionshindrade personer ska ha det som andra - på gott och ont. En 

mycket vanlig föreställning kring tolkning av begreppet är att man med 

insatser enligt LSS får allt man vill och önskar sig och lite till, eftersom 

det är en så kallad rättighetslag. Detta är den vanligaste feltolkningen 

som görs av lekmän kring hur lagen ska tolkas. 

 

Svar på fråga 4 

Cirka 200 000 kronor för ledsagare och avlösare, det som är verkställda 

löner i år. Kontaktpersoner har arvode per månad mellan 1200-1600 

och omkostnad på 900-1100 kronor per månad, cirka 25 uppdrag  

 

Svar på fråga 5 

När en insats följs upp så sker det alltid främst med den det berör, det 

vill säga brukaren. Handläggare är utbildade att undvika ledande frågor 

men det kan ibland vara nödvändigt att vara tydlig, då det ofta är svårt 

för brukaren att hantera alltför öppna och abstrakta frågeställningar.  

Det vanligaste är att även god man eller förvaltare deltar, vilket sker i 

stort sett vid varje tillfälle såvida inte den enskilde inte önskar det eller 

det kan bedömas inte spela någon roll alls för den insats som ska följas 

upp. När det gäller LSS-boendeinsatser så är det viktigt för 

handläggaren att även diskutera med dem som känner brukaren bäst 

och träffar individen dagligen och har bäst kännedom om hur det 

fungerar i praktiken. Detta för att det alltid finns en risk att den 

funktionsnedsatte personen inte visar en tillräckligt bra och heltäckande 

bild av sin upplevelse och situation vid ett möte med en handläggare. 

Därför sker särskilda genomgångar av ärenden även på 

tjänstemannamöten och på annat sätt då handläggaren tar reda på 

information för att få en god bild av den enskilde situation. Det är 

sällan god man eller förvaltare är den som bäst vet hur den enskilde har 

det i sin vardag, men bör däremot vara med som stöd i samtalen om det 

behövs. Ofta vill brukaren har med sig sin personal som stöd, vilket 

nästan uteslutande också sker vid alla uppföljningar, såvida inte 

brukaren uttryckligen inte vill att de ska delta. 

 

Svar på fråga 6: 

Uppdraget att genomföra förändringar i insatserna syftar enbart till att 

få en förbättrad handläggning och rättssäkerhet i LSS-ärenden, vilket i 
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sin tur gynnar alla medborgare i Örkelljunga kommun på sikt. 

Handläggaren har i dessa fall upptäckt felaktigheter i handläggningen 

vid de uppföljningar som gjorts och vidtagit åtgärder med stöd av sin 

ledning. 

 

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden diskuterar de lämnade svaren och frågeställningarna 

som väckts i skrivelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2019-09-17  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Patric Carlsson (S) 

Gunilla Danielsson (S)
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SN § 183   SN.2019.55     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikappråden 2019-09-

05. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunala pensionärs- och handikappråden 2019-09-05 (redigerad för 

avsaknad av samtycken för personuppgiftshantering)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-09-30  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 184   SN.2019.180     
 

Information från lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Minnesanteckningar från lokala brottsförebyggande rådets 

sammanträde 2019-09-10. 

Socialnämndens representant Christer Unosson (KD) lämnar en kort 

rapport från de två medborgardialoger som hållits 2019-08-22 och 

2019-09-27 i Örkelljunga respektive Skånes Fagerhult. 

 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar Lokala BRÅ 2019-09-10  

 

____________ 
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SN § 185   SN.2019.2     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2019-09-03 - 2019-09-29 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (fyra ärenden) 

Beslut i övrigt: 

 Uppsägning av avtal med Contribe AB om Barnsam. 

Uppsägningen undertecknad av enhetschef. - dnr SN.2018.310 

 Förändring av organisationen inom socialförvaltningen. 

Ändringarna gäller tillfälligt till och med sommaren 2020, och 

ska därefter utvärderas. Beslutet fattat av förvaltningschef. - dnr 

SN.2019.233 

 Avtal med Laholms kommun om köp av LSS-insats via Hälsa 

med hästkraft. Avtalet undertecknat av biträdande 

förvaltningschefen. - dnr SN.2019.235 S 

 Avtal med Vellinge kommun om köp av LSS-insats via Hälsa 

med hästkraft. Avtalet undertecknat av biträdande 

förvaltningschefen. - dnr SN.2019.236 S 

 

Beslutsunderlag 

Beslut av förvaltningschefen om organisationsförändring inom 

socialförvaltningen t.o.m sommaren 2020  

 

Utskrifter från Treserva 

 

____________
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SN § 186   SN.2019.3     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-12-10 

Saken: Insatser enligt LSS 

Dom 2019-08-28: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-07-17 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (behandlingshem) 

Dom 2019-09-03: Förvaltningsrätten förklarar den sökande berättigad 

till bistånd i form av vård på behandlingshem 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-12-27 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2019-09-05: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-03-08 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (HVB) 

Dom 2019-09-12: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och beviljar 

bistånd till fortsatt placering på HVB 

 

____________ 
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SN § 187   SN.2018.375     
 

Delegation 2019 för beslutsattestanter, beställningsrätt 
och uppföljningsansvar  

 

Socialnämnden beslutar 

att förändra delegationen för beslutsattestanter, beställningsrätt 

och uppföljningsansvar enligt nedan, samt 

att förändringen gäller från och med 2019-10-07. 

 

Gunilla Danielsson (S) och Patric Carlsson (S) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen fattar 2019-09-11 beslut om ny tillfällig 

organisation som ska gälla under återstoden av 2019. Den ändrade 

organisationen leder till att nya funktioner behöver föras in på vissa 

ställen i delegationsstrukturen. 

Nedan finns förvaltningens förslag till ändringar för vissa ansvar. För 

övriga ansvar föreslås ingen förändring. Befintliga ansvarsnummer är 

satta utifrån tidigare organisation, varför det i några delar behöver 

finnas flera delegater till ett ansvarsnummer. 

Delegationen är riktad till funktion och inte person. Inom parantes 

anges nuvarande eller blivande befattningshavare. Vid byte av person 

på en befattning övergår delegationen till ny befattningshavare, utan att 

nytt nämndsbeslut behöver fattas. 

 

Ansvar 7000 - Förvaltningsövergripande 

Delegat: Förvaltningschef (Ingela Ström) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7100 - Verksamhetschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård 

Delegat: Förvaltningschef (Ingela Ström) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7141 - Hälso- och sjukvård 

Delegat: Verksamhetschef (Cecilia Stewart) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 
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Ansvar 7200 - Verksamhetschef LSS samt individ- och familjeomsorg 

Delegat: Verksamhetschefer (Linda Haeggström, Magnus Lind eller 

Matilda Hedén) 

Ersättare: Enhetschef 7210 (Jan Olof Andersson) eller biträdande 

förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7210 - Myndighet individ- och familjeomsorgen 

Delegat: Enhetschef (Jan Olof Andersson) eller verksamhetschefer 

(Magnus Lind eller Matilda Hedén) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7220 - Öppenvård individ- och familjeomsorgen 

Delegat: Verksamhetschef (Magnus Lind) 

Ersättare: Enhetschef 7210 (Jan Olof Andersson) eller biträdande 

förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7231 - LSS 1, personlig assisstans 

Delegat: Enhetschef (Siv Sivertsson) 

Ersättare: Enhetschef 7232 eller verksamhetschef (Linda Haeggström) 

 

Ansvar 7232 - LSS 2, boende och daglig verksamhet 

Delegat: Enhetschef 

Ersättare: Enhetschef 7231 (Siv Sivertsson) eller verksamhetschef 

(Linda Haeggström) 

 

Ansvar 7240 - Arbetsmarknad och integration 

Delegat: Verksamhetschef (Magnus Lind) 

Ersättare: Enhetschef (Dennis Mårtensson) eller biträdande 

förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7310 - Projekt, verksamhetschef äldreomsorg samt hälso- och 

sjukvård 

Delegat: Förvaltningschef (Ingela Ström) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7320 - Projekt, verksamhetschef LSS samt individ- och 

familjeomsorg 

Delegat: Verksamhetschefer (Linda Haeggström eller Magnus Lind) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 

Ansvar 7321 - Projekt, arbetsmarknad och integration 

Delegat: Verksamhetschef (Magnus Lind) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Johan Lindberg) 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-09-30  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2019-01-02 - SN § 6  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda delegater 

IT-enheten 

Ekonomikontoret 

Personalkontoret
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SN § 188   SN.2019.5     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-08-26 § 78 att godkänna 

ansvisningar för budget 2020 och ekonomisk flerårsplan 2021-2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-08-28 § 205 att avstå 

från erbjudande om att hyra före detta Postens lokaler i Örkelljunga, 

med hänsyn till pågående lokalutredningar avseende skollokaler och 

lokaler för äldreboende. Socialdemokraternas ledamot i arbetsutskottet 

reserverar sig mot beslutet. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-09-04 § 169 att notera att de till 

revisorerna framfört att kommunen just nu arbetar aktivt med en 

översyn av kommunens kostnader för att nå en budget i balans. Som en 

del av detta arbete kommer intäkter och kostnader för 

flyktingmottagandet och integrationsarbetet att genomlysas och 

jämförelser kommer att göras med andra kommuner. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut från kommunfullmäktige 2019-08-26 om budgetanvisningar 

inför budget 2020 

Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-28 om alternativa 

lokaler till Centrumhuset 

Beslut från kommunstyrelsen 2019-09-04 om initiativ från (SD) om 

besparing i socialnämnden  

 

____________ 
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SN § 189   SN.2019.6     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2019-08-28 - 2019-09-23: 

2019-09-02 - Skrivelse till socialnämnden angående boende med 

särskild service enligt LSS - dnr SN.2019.226 

2019-09-02 - Cirkulär från SKL om avgifter vid gravsättning för 

provisorisk dödsboförvaltning - dnr SN.2019.227 

2019-09-02 - Skrivelse från Storumans kommun med vädjan om 

upplysningar om LVU-omhändertagna barn - SN.2019.228 S 

2019-09-04 - Årsrapport 2018 från BPSD-registret - dnr SN.2019.229 

2019-09-10 - Remiss från Läkemedelsverket om ändring av föreskrifter 

om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit - dnr 

SN.2019.231 

2019-09-10 - Remiss från Läkemedelsverket om förslag till nya 

föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk 

sprit och föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om 

detaljhandel vid öppenvårdsapotek - dnr SN.2019.232 

2019-09-13 - Meddelande från IVO om klagomål som lämnats till dem 

men som berör myndighetsutövning inom LSS-verksamheten - dnr 

SN.2019.234 S 

2019-09-16 - Skrivelse om alkoholpolitik - dnr SN.2019.237 

2019-09-23 - Meddelande från IVO om synpunkt som lämnats till dem 

men som berör familjehemsvården i Örkelljunga kommun - dnr 

SN.2019.251 

 

____________
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SN § 190   SN.2019.77     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapporter för juni, juli och augusti 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport juni 2019 

Referenser till rapport i juni 

Omvärldsrapport juli 2019 

Referenser till rapport i juli 

Omvärldsrapport augusti 2019 

Referenser till rapport i augusti  

 

____________ 
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SN § 191   SN.2019.8     
 

Övriga frågor  

Gunilla Danielsson (S) menar att delegationsbeslutet som 

förvaltningschefen fattat om organisationsförändring (dnr SN.2019.233, 

redovisat i § 185) borde ha tagits upp för beslut i socialnämnden. Enligt 

delegationsordningen ska större förändringar tas upp i nämnden. 

Socialnämnden diskuterar om organisations-förändringen ska betraktas 

som större eller mindre, och om det är möjligt att fatta beslutet via 

delegation eller om beslutet borde tagits i socialnämnden. Det framförs 

olika åsikter i diskussionen. 


