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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 162   SN.2018.220     
 

Information från Brottsofferjouren  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren i Ängelholm presenterar sin verksamhet för 

socialnämnden. 

Brottsofferjouren i Ängelholm bedriver verksamhet i fem kommuner, 

däribland Örkelljunga. Brottsofferjouren är en ideell förening som till 

största delen bygger på ideella arbetsinsatser. Brottsofferjouren i 

Ängelholm har en anställd samordnare, men drivs i övrigt med ideella 

arbetsinsatser. 

Brottsofferjourens syfte är att erbjuda stöd till brottsutsatta, vittnen och 

anhöriga. Stödet ges av stödpersoner, som ska fungera som 

medmänniskor i sin kontakt med brottsoffren. Brottsofferjouren i 

Ängelholm har ett telefonnummer med särskilda telefontider. De tar 

även egen kontakt med personer som uppgett till polisen i samband 

med polisanmälan att de vill bli kontaktade. Vittnesstöd ges från 

Brottsofferjouren i Helsingborg. 

Stödpersonerna måste genomgå en grundutbildning, vara över 18 år och 

lämna utdrag ur belastningsregistret. De måste skriva på en 

tystnadsplikt och ska ha bearbetat eventuella egna brottserfarenheter. 

 

____________ 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 163   SN.2018.192     
 

Fältverksamhet i Örkelljunga kommun  

 

Socialnämnden beslutar 

att avvakta med ställningstagande om förändringar av 

fältverksamheten tills dess att en grundläggaren översyn har 

genomförts mellan socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har i dagsläget 

vardera en fältsekreterare. De samarbetar med varandra, men tillhör 

olika förvaltningar. Socialförvaltningens fältsekreterare är för tillfället 

vakant. 

Arbetsutskotten inom socialnämnden och utbildningsnämnden träffades 

2018-05-07. Arbetsutskotten enades om att förvaltningarna ska göra en 

gemensam utredning där den nuvarande situationen analyseras och där 

förslag lämnas om hur verksamheten ska bedrivas i framtiden. 

Utredningen var inte klart vid socialnämndens sammanträde 2018-06-

05. Socialnämnden beslutade då att avvakta med beslut tills 

utredningen är klar, samt att ärendet tas upp till fortsatt behandling 

2018-08-14 då utredningen förväntades vara klar. 

De samtal som förts mellan socialförvaltningen och utbildnings-

förvaltningen har hittills inte lett fram till någon gemensam ståndpunkt. 

Socialchef Jennie Andersson föreslår i en tjänsteskrivelse 2018-08-07 

att ställningstagandet om förändringar av fältverksamheten ska avvakta 

tills dess att en grundläggande översyn har genomförts i samverkan 

mellan förvaltningarna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse fältverksamheten  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen 

Utbildningsnämnden (för kännedom) 

Kommunstyrelsen (för kännedom)
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 164   SN.2018.214     
 

Samverkan inom Maria Skåne Nordväst  

 

Socialnämnden beslutar 

att ingå i samverkan med Maria Skåne Nordväst till en kostnad 

om 108 000 kronor per år (2018 års prisnivå) med avtal som 

löper på ett år i taget. 

 

Sammanfattning 
Maria Skåne Nordväst är en verksamhet som erbjuder stöd och 

behandling i öppenvård för målgruppen unga vuxna med riskbruk, 

missbruk eller beroende, upp till 25 års ålder. Behandlingen sker utifrån 

den enskildes individuella behov. Det kan även lämnas stöd till 

närstående. Verksamheten erbjuder ett brett utbud av kompetenser och 

metoder inom behandlingsarbete. 

I dagsläget ingår Helsingborgs, Ängelholms, Klippans och Båstads 

kommuner i samverkan. Ungdomar från Örkelljunga som söker hjälp 

på Maria Skåne Nordväst erbjuds i dagsläget bedömningssamtal. 

Örkelljunga kommun kan inte på egen hand erbjuda motsvarande 

öppenvårdsinsatser som finns hos Maria Skåne Nordväst. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ska gå in i samverkan 

med Maria Skåne Nordväst. Kostnaden är 108 000 kronor per år, i 2018 

års prisnivå. Det finns anslag i budgeten 2018 för samverkan med 

Maria Skåne Nordväst. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om samverkan inom Maria Skåne Nordväst  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 165   SN.2018.207     
 

Ändringar i delegationsordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att ändra i delegationsordningen enligt nedan, samt 

att ändringarna träder i kraft 2018-08-20. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen föreslår en förändring och ett tillägg i 

delegationsordningen. 

Ny punkt C.11 

Ny text: Beslut om avgifter för enskilda inom äldreomsorgen 

Delegat: Avgiftshandläggare 

Lagrum: 8 kap 2-9 §§ SoL 

Borttagande av punkt O.20 

Punkten handlar om prövning av sökandes kunskaper enligt 8 kap 12 § 

alkohollagen. Delegationen är ställd till verksamhetschef. 

Delegationen behövs inte, då det inte fattas något direkt beslut. 

Förslaget är att punkt O.20 stryks. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Avgiftshandläggare inom socialförvaltningen 

Alkoholhandläggare i Ängelholms kommun 

Hemsidan/intranätet
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 166   SN.2017.304 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 
Enhetschefen på Tallgårdens särskilda boende har 2017-11-29 

inkommit med en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten berör en 

händelse 2017-11-01 på demensboendet. En vårdtagare som satt i sin 

rullstol hittades på golvet efter att rullstolen välts. 

Rapporten har har utretts av socialförvaltningens kvalitetsstrateg. 

Personalen var hos en annan boende när händelsen inträffade. Det har 

inte gått att klarlägga hur rullstolen vält, men det kan ha orsakats av en 

annan boende. Efter händelsen upprättades en handlingsplan utifrån 

BPSD. Handlings- och bemötandeplaner behandlas på teamträffar var 

tredje vecka. Bedömningen är att händelsen inte behöver anmälas till 

Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad) 

Lex Sarah-utredning (borttagna namnuppgifter)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef Tallgården 

Kvalitetstrateg
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 167   SN.2018.65     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikappråden 2018-05-

31. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-05-31 (med borttagna personuppgifter där samtycke 

saknas)  

 

____________ 
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SN § 168   SN.2018.134     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten med tillhörande 

verksamhetsberättelser, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att arbeta vidare med de 

åtgärder som redovisas i den längre versionen av 

verksamhetsberättelsen, samt 

att godkänna socialchefens förslag till åtgärdsplan med 

målsättningen att resultatet för 2018 ska bli som sämst 

minus åtta miljoner kronor, samt 

att överlämna åtgärdsplanen tillsammans med delårsrapporten 

till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit fram delårsrapport för perioden januari - 

juni 2018 för socialnämndens verksamhetsområde. Utfallet för första 

halvåret är ett underskott om 6,5 miljoner kronor. Helårsprognosen i 

delårsrapporten är -205,2 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott 

om 16,2 miljoner kronor jämfört med budget. 

Det finns två verksamhetsberättelser, en kortarte version till 

kommunstyrelsen och en längre version till socialnämnden. I versionen 

till socialnämnden görs en fördjupad analys av orsakerna till 

underskottet, och där redovisas åtgärder för att motverka underskottet. 

Socialchefen har i tjänsteskrivelse 2018-08-08 lämnat förslag på en 

åtgärdsplan med kortsiktiga åtgärder för att minska kostnaderna under 

2018. De verksamheter där åtgärder redan är vidtagna och åtgärderna 

väntas ge effekt 2019 ingår inte i denna åtgärdsplan. 

 

Åtgärder Besparing 

Vakant enhetschefstjänst på Södergården täcks med 

hjälp av staben. 

250 tkr 

Minskad bemanning särskilt boende/hemtjänst 4 000 tkr  

Genomgång av samtliga beslut inom äldreomsorgen 

äldre än sex månader samt implementering av riktlinjer 

äldreomsorg. 

1 000 tkr 

Översyn bemanning LSS  2 000 tkr 

Översyn ekonomiskt bistånd 750 tkr 

Summa 8 000 tkr 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut är att godkänna delårsrapporten 

med tillhörande verksamhetsberättelser, att uppdra åt 

socialförvaltningen att arbeta vidare med de åtgärder som redovisas i 

den längre versionen av verksamhetsberättelsen, samt att godkänna 

socialchefens förslag till åtgärdsplan och överlämna denna tillsammans 

med delårsrapporten till kommunstyrelsen. 

 

Förslag (yrkande) 

Christer Unosson (KD) yrkar bifall till det utsända beslutsförslaget från 

socialförvaltningen, men med tillägg om att det ska framgå att 

målsättningen är att resultatet för 2018 ska bli som sämst minus åtta 

miljoner kronor. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett tilläggsyrkande till det utsända 

beslutsförslaget. Ordförande finner att socialnämnden bifaller 

beslutsförslaget med tillägget i Christer Unossons yrkande. 

 

Protokollsanteckning från (S), (MP) och (MO) 

"Det är med stor oro som vi väljer att godkänna delårsbokslutet. Det 

känns som att vi blir presenterade nya siffror inför varje nämnd. Det är 

princip omöjligt att styra och leda en förvaltning med sådana 

förutsättningar. Vi kan bara hoppas att det med en ny socialchef  på 

plats äntligen tar slut. 

 

Socialdemokraterna 

Miljöpartiet 

Miljö och omtanke" 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport socialnämnden 2018, version till kommunstyrelsen 

(slutversion) 

Delårsrapport socialnämnden 2018, version till socialnämnden 

(slutversion) 

Tjänsteskrivelse ekonomiska åtgärder  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens chefer och stab
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 169   SN.2017.116     
 

Handlingsplan med mätbara tidssatta mål för minskade 
kostnader för placeringar av barn  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna återrapportering om placeringar av barn till 

kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-04-04 § 55 att godkänna handlingsplan 

om placeringar av barn, samt översända handlingsplanen till 

kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutade 2017-10-31 § 195 att 

överlämna en redovisning med ytterligare svar och upplysningar till 

kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-01 § 201 att uppdra åt 

socialnämnden att lämna återrapportering i samband med 

årsredovisning 2017 och delårsrapport 2018. 

I samband med årsredovisningen fanns en verksamhetsberättelse från 

barn- och ungdomsverksamheten som också fungerade som 

återrapportering om placeringar av barn. 

Inför delårsrapporten 2018 har enhetschefen för IFO barn och unga 

tagit fram en rapport per 2018-06-26. I enhetschefens rapport redovisas 

aktuell situation avseende barn och unga på institution och familjehem. 

Vidare redovisas de förändringar som skett inom 

personalorganisationen. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport till kommunstyrelsen inför delårsredovisning 2018  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen (diarienummer KLK.2017.337)
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 170   SN.2016.107     
 

Delade turer och sysselsättningsgrader  

 

Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden har tagit del av informationen om 

jämförelser med andra kommuner, samt 

att verksamheten ges i uppdrag att slutföra det påbörjade 

arbetet i samverkan med arbetstagarorganisationerna med 

målsättningen att arbetet ska slutföras senast 2018-12-31, 

men i tidshänseende ska hänsyn tas till 

arbetstagarorganisationernas synpunkter, samt 

att utifrån tidigare fattat beslut ska verksamheten bemannas 

utifrån behov och inte utifrån bemanningstal, samt 

att verksamheten ges i uppdrag att ta fram förslag till scheman 

med grundbemanning som utgår utifrån detta och med 

möjlighet att använda resurser flexibelt i verksamheten där 

de behövs bäst för tillfället, samt 

att överlämna detta beslut och tillhörande tjänsteskrivelse som 

en återrapportering med anledning av kommunstyrelsens 

beslut 2017-11-01 § 201. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2017-12-05 § 231 att särskilja borttagandet 

av delade turer och ökad sysselsättningsgrad från det långsiktiga arbetet 

med heltid som norm och införandet av resursenhet. Socialnämnden 

beslut 2017-12-05 innebär vidare att delade turer ska tas bort och att 

borttagandet ska vara klart senast 2018-09-30. Det har därefter förts 

samtal om att skjuta fram genomförandet eller att förändra beslutet. 

Parallellt finns ett uppdrag från kommunstyrelsen 2017-11-01 § 201 om 

att socialnämnden ska lämna återrapporteringar, bland annat i samband 

med delårsrapport 2018. 

Socialchef Jennie Andersson har överlämnat en tjänsteskrivelse med 

mätetal om delade turer och sysselsättningsgrader inom 

socialförvaltningen. Vidare redovisas jämförelser mellan Örkelljunga 

kommun och nio andra kommuner om hanteringen av delade turer och 

helgfrekvens. I tjänsteskrivelsen finns också en redovisning av hur 

anslagen 2016-2018 till delade turer och ökade sysselsättningsgrader 

använts. 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Socialchefen föreslår att det påbörjade arbetet ska slutföras i samverkan 

med arbetstagarorganisationerna. Förslag till ny målsättning är att 

arbetet ska slutföras senast 2018-12-31, men att hänsyn ska tas till 

arbetstagarorganisationernas synpunkter. Vidare föreslås att 

verksamheten, oförändrat jämfört med tidigare beslut, ska bemannas 

utifrån behov och inte utifrån bemanningstal. Verksamheten föreslås 

ges i uppdrag att ta fram förslag till scheman med grundbemanning som 

utgår utifrån detta och med möjlighet att använda resurser flexibelt i 

verksamheten där de behövs bäst för tillfället. 

Förslag (yrkanden) 
Patric Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om uppdatering av verksamhetens arbete med delade 

turer 

Tjänsteskrivelse om delade turer, ökad sysselsättningsgrad och heltid 

som norm 

Protokoll 2017-12-05 - SN § 231  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens chefer och stab 

Kommunstyrelsen 

Diariet (SN.2016.107 och SN.2017.237)
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 171   SN.2018.224     
 

Uppdrag från kommunstyrelsen avseende underskott  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna socialchefens tjänsteskrivelse 2018-08-07 och 

överlämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2018-06-13 § 118 beslutat att uppdra åt 

socialnämnden att presentera analys och utredning om orsak till 

presenterat underskott om cirka 6,5 miljoner kronor för verksamheter 

LSS/LASS samt för IFO placeringar av vuxna. 

Socialchef Jennie Andersson har 2018-08-07 lämnat en tjänsteskrivelse 

med beskrivning och analys av det ekonomiska läget inom LSS-

verksamhetens olika områden. I tjänsteskrivelsen redovisas också vilka 

åtgärder som planeras. Socialchefen föreslår att tjänsteskrivelsen 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse beträffande uppdrag från kommunstyrelsen om 

kostnader inom LSS m.fl  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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signatur 
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SN § 172   SN.2018.225     
 

Uppdrag från kommunstyrelsen avseende projekt inom 
arbetsmarknadsenheten  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna socialchefens tjänsteskrivelse 2018-08-07 och 

överlämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2018-06-13 § 118 beslutat att uppdra åt 

socialnämnden att snarast analysera och ha beredskap kring 

ansökningar för projekt som finns inom arbetsmarknadsenheten och 

som upphör bland annat innan årsskiftet 2018/2019. 

Socialchef Jennie Andersson och enhetschef Magnus Lind har 2018-08-

07 lämnat en tjänsteskrivelse om de tre projekt inom arbetsmarknads-

enhetens verksamhet som löper ut under 2019. I tjänsteskrivelsen görs 

bedömningar om vad som kan antas ske när respektive projektperioder 

tar slut. Socialchefen och enhetschefen föreslår att tjänsteskrivelsen 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse beträffande uppdrag från kommunstyrelsen avseende 

projekt inom arbetsmarknadsenheten  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 173   SN.2018.89     
 

Förslag om ändring av regelverk kring tilldelning av 
plats i särskilt boende  

 

Socialnämnden beslutar 

att socialnämndens beslut 2018-03-06 § 58 upphör att gälla och 

ersätts med nedanstående från och med 2018-08-17, 

att tillämpa följande regelverk för tilldelning av plats i särskilt 

boende: 

 Ny boende som tackar ja till erbjuden plats i särskilt boende 

kan ansöka om särskilda skäl för att få reducerad hyra 

under maximalt tre månader. 

 Särskilda skäl för reducerad hyra uppkommer om den 

boende hamnar i en situation med dubbel avgift/hyra. 

Reduceringen avser faktiska kostnader för den tidigare 

bostaden upp till kostnaden för hyran på särskilt boende. I 

faktisk kostnad inräknas inte amortering. Den sökande ska 

styrka sin ansökan om reducering genom fakturakopior. Det 

ska även påvisas att tidigare bostad är till försäljning eller är 

uppsagd. 

 Beslut om det ska beviljas reducerad hyra fattas av 

avgiftshandläggare. 

 Vid erbjuden plats inom särskilt boende ska det ges 3-4 

dagar för att komma och se på lägenhet och att lämna 

besked. Om det finns särskilda skäl till att det tar längre tid, 

ska dessa skäl beaktas. 

 Det får gå 14 dagar från det att utflytt skett tills att lägenhet 

ska vara besiktigad och städad. 

att föra in i delegationsordningen att avgiftshandläggare kan 

besluta om reducerad avgift. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2018-03-06 § 58 att godkänna ett nytt 

regelverk kring tilldelning av plats i särskilt boende. Beslutet innebar 

följande: 

Ny boende som tackar ja till erbjuden plats i särskilt boende och som 

äger bostadsrätt eller villa kan ansöka om ”särskilda skäl” för att få 

möjlighet att få hyra reducerad under tre månader. Det ska aktivt 
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påvisas att bostaden är till försäljning och påvisas att bostaden är såld 

under denna tidsperiod. 

Vid erbjuden plats inom särskilt boende ska det ges ett 3-4 dagar för att 

komma och se på lägenhet och att lämna besked. Om det finns särskilda 

skäl till att det tar längre tid, ska dessa skäl beaktas. 

Det får gå 14 dagar från det att utflytt skett tills att lägenhet ska vara 

besiktigad och städad. 

Förslag till regelförändring 

Efter socialnämndens beslut har avgiftshandläggarna påpekat att det 

inte framgår vad som är särskilda skäl och vem som beslutar om när 

hyran ska reduceras. Vidare har de påtalat att beslutet innebär att de 

som lämnar en hyresrätt inte ges möjlighet att ansöka om reducerad 

hyra. 

Socialförvaltningen föreslår att beslutet kompletteras och korrigeras. 

Regelverket föreslås ges följande lydelse: 

"Ny boende som tackar ja till erbjuden plats i särskilt boende kan 

ansöka om särskilda skäl för att få reducerad hyra under maximalt tre 

månader. 

Särskilda skäl för reducerad hyra uppkommer om den boende hamnar i 

en situation med dubbel avgift/hyra. Reduceringen avser faktiska 

kostnader för den tidigare bostaden upp till kostnaden för hyran på 

särskilt boende. I faktisk kostnad inräknas inte amortering. Den 

sökande ska styrka sin ansökan om reducering genom fakturakopior. 

Det ska även påvisas att tidigare bostad är till försäljning eller är 

uppsagd. 

Beslut om det ska beviljas reducerad hyra fattas av avgiftshandläggare. 

Vid erbjuden plats inom särskilt boende ska det ges 3-4 dagar för att 

komma och se på lägenhet och att lämna besked. Om det finns särskilda 

skäl till att det tar längre tid, ska dessa skäl beaktas. 

Det får gå 14 dagar från det att utflytt skett tills att lägenhet ska vara 

besiktigad och städad.” 

 

____________ 
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SN § 174   SN.2018.7     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med 2018-07-31. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m 2018-07-31  

 

____________ 
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SN § 175   SN.2018.75     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för maj 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport maj 2018 

Referenser till rapport maj 2018  

 

____________ 
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SN § 176   SN.2018.31     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2018-05-28 § 55 beslutat att förändra 

taxekonstruktionen för tillfälliga serveringstillstånd enligt 

socialnämndens förslag. Oförändrad taxa vid första ansökningstillfället. 

Från och med andra ansökningstillfället under ett kalenderår uppgår 

taxan till 536 kronor (2018 års taxenivå). 

Kommunfullmäktige 2018-05-28 § 57 beslutat att godkänna 

kommunledningsförvaltningens anvisningar för delårsrapport 2018. 

Kommunfullmäktige har 2018-05-28 § 58 beslutat att godkänna 

verksamhets- och revisionsberättelser för stiftelser förvaltade av 

Örkelljunga kommun. 

Kommunfullmäktige har 2018-05-28 § 56 beslutat att godkänna 

ekonomienhetens sammanställning för tilläggsbudget 1 för 2018. 

Kommunfullmäktige har 2018-05-28 § 59 beslutat att godkänna ny taxa 

för matdistribution i ordinärt boende. Taxan träder i kraft 2018-07-01. 

Taxan ska indexregleras årligen. 

Kommunstyrelsen har 2018-06-13 § 118 beslutat att uppdra åt 

socialnämnden att presentera analys och utredning om orsak till 

presenterat underskott inom LSS och placeringar av vuxna. 

Kommunstyrelsen har också uppdragit åt socialnämnden att snarast 

analysera och ha beredskap kring ansökningar för projekt inom 

arbetsmarknadsenheten. 

Kommunstyrelsen har 2018-06-13 § 131 beslutat att godkänna 

socialnämndens reviderade internbudget. 

Kommunstyrelsen har 2018-06-13 § 130 fattat beslut med anledning av 

dataskyddsförordningen. Besluten handlar om anslag till 

dataskyddsombud, återkallande av tidigare uppdrag som 

personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen, samt 

personuppgiftshantering inom kommunstyrelsens verksamhet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-06-21 § 195 beslutat att 

lägga information om fältverksamheten till handlingarna, samt att 

avvakta socialnämndens hantering av ärenden. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott behandlar ärendet på nytt 2018-08-29. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-06-21 § 184 beslutat att 

lägga information om resultatet av enkätundersökning om 

trygghetsboende till handlingarna. 

Kommunfullmäktige har 2018-06-25 § 73 behandlat motion om 

Örkelljunga kommuns plastanvändning. Kommunfullmäktige ger 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över kommunens 

upphandlingsregler. Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningarna att 

tillse att plast som används i kök och matsalar samt i verksamhet riktad 

till små barn ska vara giftfri enligt kommunens nuvarande rutiner. 

Kommunfullmäktige har 2018-06-25 § 75 beslutat att godkänna 

bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 2019-2022. 

Kommunfullmäktige har 2018-06-25 § 70 beslutat att godkänna 

budgetanvisningar 2019 samt ekonomisk flerårsplanering 2020-2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om förändrad taxa för 

tillfälliga serveringstillstånd 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om anvisningar till 

delårsrapport 2018 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om verksamhetsberättelse 

för stiftelser förvaltade av Örkelljunga kommun 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om tilläggsbudget 1 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om förändrad taxa för 

matdistribution 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-13 om uppdrag 

avseende ekonomin 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-13 avseende 

socialnämndens internbudget 2018 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-06-13 avseende 

dataskyddsförordningen 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21 om 

fältverksamheten 

Beslut och underlag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-21 

om resultat av enkät om trygghetsboende 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige om motion kring 

plastanvändning 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-06-25 om 

bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 2019-2022 
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Bestämmelser ersättning förtroendevalda 2019-2022 

Beslut och underlag från kommunfullmäktige 2018-06-25 om 

budgetanvisningar 2019  
 

____________ 
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SN § 177   SN.2018.52     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2018-05-29 - 2018-08-07: 

2018-05-30 - Skrivelse från anhörig avseende medicinering av enskild 

vårdtagare - dnr SN.2018.194 S 

2018-05-30 - Examensarbete om bostadsförsörjning för nyanlända, 

sänd till Örkelljunga kommun - dnr SN.2018.195 

2018-06-04 - Skrivelse från Heimstaden om uppsägning av hyresgäst 

(skickas som underrättelse till kommunen) - dnr SN.2018.199 S 

2018-06-04 - Skrivelse från staten till landets socialnämnder om 

utredningen "Framtidens socialtjänst" - dnr SN.2018.200 

2018-06-07 - Meddelande från Räddningstjänsten Skåne Nordväst om 

föreläggande om åtgärd enligt lag om skydd mot olyckor, avseende 

Södergården - dnr SN.2018.201 

2018-06-11 - Skrivelse med intresseanmälan om nationell adoption - 

dnr SN 2018.204 S 

2018-06-11 - Skrivelse med intresseanmälan om nationell adoption - 

dnr SN.2018.205 S 

2018-06-26 - Skrivelse från Migrationsverket om felaktiga 

utbetalningar av ersättningar - dnr SN.2018.212 

2018-06-26 - Meddelande från Räddningstjänsten Skåne Nordväst om 

föreläggande om åtgärd enligt lag om skydd mot olyckor, avseende 

Tallgården - dnr SN.2018.213 

2018-06-27 - Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

till socialchef om användning av stimulansmedel för välfärdsteknik - 

dnr SN.2018.216 

2018-07-04 - Meddelande från Söderåsens Miljöförbund om 

livsmedelskontroll av gruppbostad 15 - dnr SN.2018.222 

2018-07-04 - Kontrollrapport från Söderåsens Miljöförbund avseende 

livsmedelskontroll av gruppbostad 24 - dnr SN.2018.223 
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2018-07-06 - Skrivelse från Boverket beträffande ny lag om 

bostadsanpassningsbidrag. - dnr SN.2018.231 

2018-07-09 - Skrivelse från anhörig med klagomål avseende 

hemvården. - dnr SN.2018.232 S 

2018-07-24 - Skrivelse från anhörig med klagomål avseende 

hemvården. - dnr SN.2018.234 S 

2018-07-25 - Skrivelse från boende på Södergården om oväsen från 

fläkt. - dnr SN.2018.235 

2018-07-29 - Skrivelse från anhörig med synpunkter på 

inomhustemperatur på Solgården. - dnr SN.2018.237 

2018-07 - Kontrollrapport från Söderåsens Miljöförbund avseende 

livsmedelskontroll på Vågen. - dnr SN.2018.238 
 

____________ 
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SN § 178   SN.2018.5     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2018-06-05 - 2018-08-13 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskap (tio ärenden) 

Delegationsbeslut 2018-06-01 - 2018-07-31 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut av förvaltnings-, verksamhets- och enhetschefer: 

 Beslut av tillförordnad socialchef Bodil Nordstrand att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal med Journal Digital Sverige AB. - 

dnr SN.2016.169 

 Beslut av tillförordnad socialchef Bodil Nordstrand att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal med Intraphone AB. - dnr 

SN.2016.308 

 Beslut av tillförordnad socialchef Bodil Nordstrand att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal med E-hälsomyndigheten 

avvseende åtkomst till viss information i receptregistret. - dnr 

SN.2018.202 

 Beslut av tillförordnad socialchef Bodil Nordstrand att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal med Region Skåne avseende 

BPSD-registret. - dnr SN.2018.203 

 Beslut av tillförordnad socialchef Bodil Nordstrand att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal med 2Bra System AB avseende 

systemen Accorda och Matcha Nu. - dnr SN.2018.206 
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 Beslut av socialchef Jennie Andersson att teckna ramavtal med 

Staples Sweden AB om sjukvårdsmaterial till Örkelljunga 

kommun. - dnr SN.2018.211 

 Beslut av socialchef Jennie Andersson att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal med Safe Care Svenska AB 

avseende Bemanna. - dnr SN.2018.219 

 Beslut av socialchef Jennie Andersson att säga upp 

"Avsiktsförklaring för medverkan i verksamheten samhälls- och 

hälsokommunikatör". - dnr SN.2018.36 

 Beslut av socialchef Jennie Andersson att återkalla 

serveringstillstånd på serveringsstället Crêpe Café & Bistro, på 

tillståndshavarens egen begäran. - dnr SN.2017.240 

 Beslut av socialchef Jennie Andersson att minska ned 

funktionen som aktivitetsledare på Ankaret från 1,75 tjänst till 

1,0 tjänst. - dnr SN.2018.218 

 Beslut av socialchef Jennie Andersson att teckna avtal med 

Seriline AB om PRH-kort (parkeringstillstånd), samt 

personuppgiftsbiträdesavtal. - dnr SN.2018.233 

 Beslut av socialchef Jennie Andersson att teckna avtal med Ulla 

Carnehult Lindberg Psykoterapi & Handledning AB avseende 

handledning av socialsekreterare för barn- och ungdomsärenden 

samt familjebehandlare under 2019. - dnr SN.2018.239 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 
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SN § 179   SN.2018.6     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Länsstyrelsen i Skåne: 

Överklagat beslut: Örkelljunga kommuns beslut 2018-05-04 att avslå 

ansökan om parkeringstillstånd 

Beslut 2018-07-19: Länsstyrelsen avslår överklagandet 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-05-22 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (HVB-placering), nu fråga om 

interimistiskt förordnande 

Beslut 2018-06-04: Förvaltningsrätten beviljar interimistiskt den 

enskilde bistånd till fortsatt HVB-placering 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-10-17 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (familjehemsplacering) 

Dom 2018-06-05: Förvaltningsrätten beviljar den enskilde bistånd i 

form av familjehemsplacering 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2017-12-12 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-06-07: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Övrklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-05-22 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (HVB-placering) 

Dom 2018-07-02: Förvaltningsrätten upphävder det överklagade 

beslutet och beviljar den enskilde fortsatt HVB-placering 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2018-04-19 i mål 

nummer 10771-17 

Saken: Ekonomiskt bistånd, fråga om prövningstillstånd 

Beslut 2018-06-14: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 

Förvaltningsrättens avgörande står fast. 
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Justitieombudsmannen (JO): 

Ärendet: Anmälan till JO avseende socialförvaltningens utredning inför 

en familjehemsplacering 

Beslut 2018-06-27: JO vidtar ingen åtgärd och lämnar inget uttalande 
 

____________ 
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SN § 180   SN.2018.2     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchefen inleder med att presentera sig och sin bakgrund. 

Socialchefen presenterar ett förslag till tillfällig organisering inom 

socialförvaltningen för hösten 2018, till och med 2019-01-31. 

Organisationsförslaget är tänkt att lyftas till beslut vid socialnämndens 

sammanträde 2018-09-04. Innan dess sker samverkan med de fackliga 

organisationerna. 

 

____________ 
 


