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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 72   SN.2022.1     
 

Information från socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Tillförordnad förvaltningschef informerar från socialförvaltningen: 

• Information om den tillfälliga organisationen för 

socialförvaltningen. Kristian Lindgren är tillförordnad 

förvaltningschef. Mirjam Englund är biträdande 

förvaltningschef. Den tillfälliga organisationen kommer att gälla 

fram tills att den ordinarie förvaltningschefen tillträder omkring 

2022-09-01.  

• Det finns ett uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-04-20 § 118 till kommundirektören att redovisa 

åtgärdsförslag med anledning av utredningen från Qualitarium 

om socialförvaltningens organisation. Det innebär att 

kommundirektören kommer att lämna ett förslag som berör den 

framtida organisationen. Socialförvaltningen kommer att 

medverka i arbetet, men ansvaret ligger på kommundirektören. 

• Det kommer att finnas några vakanta enhetschefstjänster i 

organisationen den närmaste tiden. En enhetschefstjänst i 

hemtjänsten är i nuläget vakant. 2022-06-10 uppkommer 

ytterligare två vakanta enhetschefstjänster. Dels på 

Södergården. Dels för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och 

integration samt LSS daglig verksamhet. Dessa områden 

kommer tillfälligtvis att täckas av andra personer. Rekrytering 

pågår till enhetschefstjänsterna i hemtjänsten och på 

Södergården. 

• Ny struktur för facklig dialog kommer att tillämpas framöver. 

• Lägesrapport om lokalbehovet för socialförvaltningens 

verksamheter. Det finns en lokalförsörjningsgrupp i kommunen 

som för närvarande arbetar med dessa frågor. 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Aktuell kö till särskilt boende  

Per 2022-05-31 står noll (0) personer i kö till plats på särskilt boende. 

De två personer som stått i kö har erbjudits plats.  

Föranmäld från Gunilla Danielsson (S) om fältsekreterare 

Frågan: 

Nämnden beslutade följande januari 2022: Att från och med 2022 återta 

den 0,5 tjänst som fältsekreterare som varit utlånad till 

utbildningsnämnden, för att fortsättningsvis verkställa tjänsten som 1,0 

fältsekreterare inom socialförvaltningen, samt att uppdra till 

socialförvaltningen att fortsätta samverkan med 

utbildningsförvaltningen kring det förebyggande arbetet. 

Mina frågor blir därför: 

• Har någon anställts på tjänsten? 

• Om inte, varför? 

• Har samverkan utökats mellan socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen under 2022? 

• Om ja, på vilket sätt? 

Svar från biträdande förvaltningschef: 

Det har rekryterats en fältsekreterare och blev klart nu i maj med en ny 

medarbetare som börjar som fältsekreterare i augusti. Personen har lång 

tidigare erfarenhet inom socialt arbete i andra kommuner bland annat 

som fältsekreterare. 

Inför rekryteringen skedde samtal med utbildningschef för att förbereda 

inför hur socialtjänst och skola ska hitta ett bra samarbete. 

2022-05-11 blev utbildningschef även tillförordnad socialchef. Därav 

utökas samarbetsarenorna mellan socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen och kunskapen om varandras respektive 

ansvarsområde, vilket gynnar ett fortsatt bra och utökat samarbete. 
 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 73   SN.2022.53     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder. 

 

Sammanfattning 

2022-02-23 upptäcks att en vårdtagare på Tallgården inte fått hjälp med 

byte av inkontinensskydd. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen redovisas 

omständigheterna som lett till att händelsen inträffat. Personalen som 

arbetat vid tillfället hade inte fått uppfattningen att vårdtagaren inte 

själv kunde gå på toaletten som tidigare. Det har uppmärksammats en 

lucka i dokumentationen mellan 2022-02-21—22. Vidare har 

personalen behövt hantera ett larm som gjort att bytet av inkontinens-

skydd blivit fördröjt. När händelsen inträffade gavs omedelbar hjälp. På 

längre sikt finns planer på att ta fram rutin för överrapportering och 

genomföra informationsinsats om rutinen för dokumentation. Det 

planeras ett projekt om att bryta nattfasta för vårdtagare. 

Socialnämnden behandlar ärendet 2022-05-03 § 57. Socialnämnden 

beslutar att återremittera ärendet, med uppdrag till berörd enhetschef att 

vid sammanträde med socialnämnden närmare redovisa de åtgärder 

som vidtagits och planeras. 

Socialnämndens behandling 

Enhetschef och utredare medverkar på sammanträdet och beskriver 

åtgärderna. Det förs även ett allmänt resonemang om Lex Sarah-

rapporter och utredningarna av dessa. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-03 - SN § 57 

Rapport enligt Lex Sarah (version till nämnden) 

Utredning av Lex Sarah-rapporten (avidentifierad).pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren (för kännedom) 

Utredare (för kännedom) 

Enhetschef (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 74   SN.2022.71     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder. 

 

Sammanfattning 

2022-02-27 inträffar en händelse på Södergården där en vårdtagare 

utsätter andra för hotfulla situationer och i vissa fall även våld. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs 

bedömningen att en av orsakerna till beteendet hos vårdtagaren var 

brister i bemötande till följd av bristande kunskap om hur detta 

situationer ska hanteras. Även brister i den fysiska miljön lyfts fram. 

Kontakten med primärvårdläkare dröjde, vilket var ett problem då 

vårdtagaren behövde specialistvård. I det akuta skedet togs kontakt med 

tjänstgörande sjuksköterska, som tog kontakt med primärvårdsläkare. 

Även polis tillkallades vid två tillfällen. På längre sikt planeras 

utbildningsinsatser för personalen angående hantering av hot och våld 

samt av personer med utåtagerande beteende. Ett lokalbyte kommer att 

ske hösten 2022 med anpassning till demenssjuka. 

Socialnämnden behandlar ärendet 2022-05-03 § 58. Socialnämnden 

beslutar att återremittera ärendet, med uppdrag till berörd enhetschef att 

vid sammanträde med socialnämnden närmare redovisa de åtgärder 

som vidtagits och planeras. 

Socialnämndens behandling 

Utredare medverkar på sammanträdet. Dåvarande enhetschefen har 

slutat sin tjänst, och kan därmed inte medverka. Det förs ett allmänt 

resonemang om Lex Sarah-rapporter och utredningarna av dessa. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-03 - SN § 58 

Rapport enligt Lex Sarah (med borttagna uppgifter) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (avidentifierad).pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren (för kännedom) 

Utredare (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 75   SN.2022.79     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder. 

 

 

Sammanfattning 

2022-03-13 upptäcks att en vårdtagare på Tallgården inte tvättats ren  

från avföring. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs 

bedömningen att händelsen beror på bristfällig omvårdnad. Vårdtagaren 

har inte fått den hjälp som skulle getts. Den omedelbara åtgärden som 

vidtogs vid upptäckten var att hjälpa vårdtagaren. 

Socialnämnden behandlar ärendet 2022-05-03 § 59. Socialnämnden 

beslutar att återremittera ärendet, med uppdrag till berörd enhetschef att 

vid sammanträde med socialnämnden närmare redovisa de åtgärder 

som vidtagits och planeras. 

Socialnämndens behandling 

Enhetschef och utredare medverkar på sammanträdet och beskriver 

åtgärderna. Det förs även ett allmänt resonemang om Lex Sarah-

rapporter och utredningarna av dessa. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-05-03 - SN § 59 

Rapport enligt Lex Sarah (med borttagna uppgifter) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (avidentifierad).pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren (för kännedom) 

Utredare (för kännedom) 

Enhetschef (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 76   SN.2022.101     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder. 

 

Sammanfattning 

2022-04-07 upptäcks att en vårdtagare med hemtjänst inte fått sitt 

morgonbesök och hjälp. Detta beror enligt rapporten på att personal 

saknades, vilket upptäcktes på eftermiddagen. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs 

bedömningen att orsakerna är byte av planeringssystem, avsaknad av 

funktion för närvarokontroll och nyligen ändrade bemanningsrutiner. 

När händelsen upptäcktes skickades personal omgående till 

vårdtagaren. Det har införts fysisk närvarolista per 2022-04-09 och ny 

funktion i planeringssystemet infördes 2022-04-12. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (version med överstrukna uppgifter) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (rättad version 2022-05-17)  

 
____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren (för kännedom) 

Utredare (för kännedom) 

Enhetschef (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 77   SN.2022.102     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder. 

 

Sammanfattning 

2022-04-07 upptäcks att en vårdtagare med hemtjänst inte fått sitt 

morgonbesök och hjälp. Detta beror enligt rapporten på att personal 

saknades, vilket upptäcktes på eftermiddagen. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs 

bedömningen att orsakerna är byte av planeringssystem, avsaknad av 

funktion för närvarokontroll och nyligen ändrade bemanningsrutiner. 

När händelsen upptäcktes skickades personal omgående till 

vårdtagaren. Det har införts fysisk närvarolista per 2022-04-09 och ny 

funktion i planeringssystemet infördes 2022-04-12. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (version med överstrukna uppgifter) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (rättad version 2022-05-17)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren (för kännedom) 

Utredare (för kännedom) 

Enhetschef (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 78   SN.2022.103     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder. 

 

Sammanfattning 

2022-04-07 upptäcks att en vårdtagare med hemtjänst inte fått sina 

morgon- och lunchbesök. Detta beror enligt rapporten på att personal 

saknades, vilket upptäcktes på eftermiddagen. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs 

bedömningen att orsakerna är byte av planeringssystem, avsaknad av 

funktion för närvarokontroll och nyligen ändrade bemanningsrutiner. 

När händelsen upptäcktes skickades personal omgående till 

vårdtagaren. Det har införts fysisk närvarolista per 2022-04-09 och ny 

funktion i planeringssystemet infördes 2022-04-12. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (version med överstrukna uppgifter) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (rättad version 2022-05-17)  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren (för kännedom) 

Utredare (för kännedom) 

Enhetschef (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 79   SN.2022.104     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder. 

 

Sammanfattning 

2022-04-07 upptäcks att en vårdtagare med hemtjänst inte fått sina 

morgon- och lunchbesök. Detta beror enligt rapporten på att personal 

saknades, vilket upptäcktes på eftermiddagen. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs 

bedömningen att orsakerna är byte av planeringssystem, avsaknad av 

funktion för närvarokontroll och nyligen ändrade bemanningsrutiner. 

När händelsen upptäcktes skickades personal omgående till 

vårdtagaren. Det har införts fysisk närvarolista per 2022-04-09 och ny 

funktion i planeringssystemet infördes 2022-04-12. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (version med överstrukna uppgifter) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (rättad version 2022-05-17)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren (för kännedom) 

Utredare (för kännedom) 

Enhetschef (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 80   SN.2022.106     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder. 

 

Sammanfattning 

2022-04-07 upptäcks att en vårdtagare med hemtjänst inte fått sina 

morgon- och lunchbesök. Detta beror enligt rapporten på att personal 

saknades, vilket upptäcktes på eftermiddagen. 

Rapppporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs 

bedömningen att orsakerna är byte av planeringssystem, avsaknad av 

funktion för närvarokontroll och nyligen ändrade bemanningsrutiner. 

När händelsen upptäcktes skickades personal omgående till 

vårdtagaren. Det har införts fysisk närvarolista per 2022-04-09 och ny 

funktion i planeringssystemet infördes 2022-04-12. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (version med borttagna uppgifter) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (rättad version 2022-05-17)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren (för kännedom) 

Utredare (för kännedom) 

Enhetschef (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 81   SN.2022.107     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder. 

 

Sammanfattning 

2022-04-07 upptäcks att en vårdtagare med hemtjänst inte fått sitt 

lunchbesök. Detta beror enligt rapporten på att personal saknades, 

vilket upptäcktes på eftermiddagen. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs 

bedömningen att orsakerna är byte av planeringssystem, avsaknad av 

funktion för närvarokontroll och nyligen ändrade bemanningsrutiner. 

När händelsen upptäcktes skickades personal omgående till 

vårdtagaren. Det har införts fysisk närvarolista per 2022-04-09 och ny 

funktion i planeringssystemet infördes 2022-04-12. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (version med borttagna uppgifter) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (rättad version 2022-05-17)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren (för kännedom) 

Utredare (för kännedom) 

Enhetschef (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 82   SN.2022.108     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder. 

 

Sammanfattning 

2022-04-07 upptäcks att en vårdtagare med hemtjänst inte fått sitt 

morgonbesök. Detta beror enligt rapporten på att personal saknades, 

vilket upptäcktes på eftermiddagen. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs 

bedömningen att orsakerna är byte av planeringssystem, avsaknad av 

funktion för närvarokontroll och nyligen ändrade bemanningsrutiner. 

När händelsen upptäcktes skickades personal omgående till 

vårdtagaren. Det har införts fysisk närvarolista per 2022-04-09 och ny 

funktion i planeringssystemet infördes 2022-04-12. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (version med borttagna uppgifter) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (rättad version 2022-05-17)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rapportförfattaren (för kännedom) 

Utredare (för kännedom) 

Enhetschef (för kännedom)
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 83   SN.2022.144     
 

Information från familjerådgivningen i Ängelholm  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Familjerådgivningen i Ängelholm, som även arbetar för Örkelljunga 

kommun, har överlämnat verksamhetsplan för 2022 och statistik för 

2020-2021. Dokumenten överlämnas till socialnämnden som 

information. 

 

Beslutsunderlag 

Statistik Örkelljunga 2020.pdf 

Statistik Örkelljunga 2021.pdf 

Verksamhetsplan 2022 för familjerådgivningen.pdf  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 84   SN.2021.279     
 

Delegation till beslutsattestanter för 2022  

 

Socialnämnden beslutar 

att revidera delegation avseende beslutsattestanter 2022 för 

socialförvaltningen i enlighet med nedanstående förslag, 

samt 

att förändringarna träder i kraft 2022-06-13. 

 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2021-11-30 § 150 fastställs 

delegation till beslutsattestanter för 2022. 

Till följd av att två verksamhetschefer slutar i juni och för tillfället inte 

kommer att ersättas, behöver det göras förändringar i delegationen för 

beslutsattest. 

Delegationen lämnas till funktion, inte person. Om en 

befattningshavare lämnar sin tjänst eller funktion, flyttas delegationen 

till den nya befattningshavaren utan att ett nytt beslut behöver fattas av 

socialnämnden.  

Inom parentes efter delegaten/ersättaren anges namnet på nuvarande 

befattningshavare. 

Kursiv stil innebär förändring avseende vilken funktion som är 

beslutsattestant. 

 

Följande förslag finns till reviderad beslutsattest: 

 

Förvaltningschef  

Förvaltningschef kan ersätta för alla nedanstående ansvar. Under 

semesterperioder och annan tillfällig frånvaro har förvaltningschef 

delegation att fatta tillfälliga beslut på utökad beslutsattest så att 

verksamheten fungerar. 

 

Ansvar 7000 - Förvaltningsövergripande  

Delegat: Förvaltningschef (t.f Kristian Lindgren) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Mirjam Englund) 
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Ansvar 7010 - Hemtjänst gemensam  

Delegat: Enhetschef (vakant) 

Ersättare: Enhetschef (Madelaine Karlsson och/eller Susanne Olsson) 

 

Ansvar 7100 - Verksamhetschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård  

Delegat: Verksamhetschef (vakant)  

Ersättare: Förvaltningschef (t.f Kristian Lindgren) 

 

Ansvar 7110 - Södergården 

Delegat: Enhetschef (vakant) 

Ersättare: Enhetschef 7121 (Tommy Sundblad) 

 

Ansvar 7121 - Tallgården  

Delegat: Enhetschef (Tommy Sundblad)  

Ersättare: Enhetschef 7110 (vakant) 

 

Ansvar 7131 - Hemtjänst Centrum  

Delegat: Enhetschef (Susanne Olsson)  

Ersättare: Enhetschef (Madelaine Karlsson) 

 

Ansvar 7132 - Hemtjänst Norr  

Delegat: Enhetschef (Madelaine Karlsson)  

Ersättare: Enhetschef (Susanne Olsson) 

 

Ansvar 7133 - Hemtjänst Syd  

Delegat: Enhetschef (vakant)  

Ersättare: Enhetschef (Madelaine Karlsson och/eller Susanne Olsson) 

 

Ansvar 7141 - Hälso- och sjukvård  

Delegat: Enhetschef (Cecilia Stewart)  

Ersättare: Förvaltningschef (t.f Kristian Lindgren) 

 

Ansvar 7200 - Verksamhetschef LSS, AMI och ekonomiskt bistånd 

Delegat: Verksamhetschef (vakant)  

Ersättare: Förvaltningschef (t.f Kristian Lindgren) 

 

Ansvar 7205 – Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen 

Delegat: Verksamhetschef (Sofie Hjälte)  

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Mirjam Englund) 

 

Ansvar 7210 - Myndighet individ- och familjeomsorg  

Delegat: Enhetschef (Sofie Hjälte)  

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Mirjam Englund) 
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Ansvar 7220 - Öppenvård individ- och familjeomsorgen  

Delegat: Enhetschef (Sofie Hjälte) 

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Mirjam Englund) 

 

Ansvar 7231 - LSS 1, personlig assistans  

Delegat: Enhetschef (Rose-Marie Karlsson)  

Ersättare: Enhetschef 7232 (Malin Boson) 

 

Ansvar 7232 - LSS 2, boende och daglig verksamhet  

Delegat: Enhetschef (Malin Boson)  

Ersättare: Enhetschef 7231 (Rose-Marie Karlsson)  

 

Ansvar 7240 - Arbetsmarknad och integration  

Delegat: Enhetschef (vakant)  

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Mirjam Englund) 

 

Ansvar 7300 - Externa projekt, socialchef  

Delegat: Förvaltningschef (Kristian Lindgren)  

Ersättare: Biträdande förvaltningschef (Mirjam Englund) 

 

Ansvar 7310 - Projekt, verksamhetschef äldreomsorg samt hälso- och 

sjukvård  

Delegat: Verksamhetschef (vakant)  

Ersättare: Förvaltningschef (t.f Kristian Lindgren) 

 

Ansvar 7320 - Projekt, verksamhetschef LSS samt individ- och 

familjeomsorg  

Delegat: Verksamhetschef (vakant)  

Ersättare: Förvaltningschef (t.f Kristian Lindgren) 

 

Ansvar 7321 - Projekt, arbetsmarknad och integration  

Delegat: Enhetschef (vakan)  

Ersättare: Förvaltningschef (t.f Kristian Lindgren) 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda delegater (för kännedom) 

IT (för åtgärd) 

Ekonomi (för åtgärd) 

Lön (för åtgärd)
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SN § 85   SN.2022.161     
 

Åtgärdsplan för socialnämndens ekonomi 2022  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna åtgärdsplanen enligt förslaget från tillförordnad 

förvaltningschef (daterat 2022-05-31), samt 

att det ska göras konsekvensanalyser av alla besparingar och 

neddragningar, samt 

att  föreslå kommunstyrelsen att det ska göras en utredning om 

resurstilldelningssystem, samt 

att socialnämnden ska hålla ett extra nämndssammanträde i 

juni 2022 för att behandla ekonomisk uppföljning. 

 

 

Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S), Thomas Bjertner (S) och  

Birgit Svensson (MP) reserverar sig mot beslutet i den del som gäller  

att avslå Gunilla Danielssons (S) tilläggsyrkande om att tillskriva  

kommunfullmäktige.  

 

Följande skriftliga reservation lämnas: 

 
"Revisorernas skrivelse med kritik mot socialnämnden vad gäller 

avsaknad av styrning mot uppsatta mål och att nå en budget i  

balans kräver omedelbara åtgärder 2022. Sex år med underskott 

kan och ska kritiseras på flera sätt. Vår uppfattning är att  

socialnämndens budget återigen är underfinansierad för 2022. Vi vill  

inte ha ytterligare ett år med underskott. Kommunfullmäktige i  

Örkelljunga är den instans som kan rätta till underskott på 5,5 miljoner  

räknat 31/3 2022. Ett underskott som befaras bli ännu större i  

årsredovisning för 2022. Kommunfullmäktige måste ta sitt ansvar och  

korrigera budget för 2022 så att nämnden har möjlighet att hålla budget  

innevarande år. Inga andra åtgärder kan hämta in det underskott som  

nämnden visar och som sannolikt ökar under resten av året." 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutar 2022-05-03 § 52 att uppdra till 

förvaltningschef och controller att snarast ta fram förslag på åtgärder 

för att få en budget i balans. Uppdraget lämnas i samband med 

behandlingen av den ekonomiska uppföljningen per 2022-03-31, där 

det uppvisas en prognos om -5,5 miljoner kronor för 2022. 
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Kommunstyrelsen beslutar 2022-05-04 § 98 att ta fram en åtgärdsplan 

för nämndens verksamhetsområde, med syfte att uppnå ett resultat i 

balans med budgeten per 2022-12-31. 

Tillförordnade förvaltningschefen lämnar tjänsteskrivlse 2022-05-31 

med förslag till åtgärder. Bedömningen är att förutsättningarna för att 

uppnå en budget i balans under 2022 saknas. Det beror på att större 

delen av kostnadsökningarna har sin grund i ökat vårdbehov utöver vad 

som är budgeterat. Det finns även brister när det gäller redovisningen 

av andra kostnader. 

I tjänsteskrivelsen redovisas följande åtgärder för 2022: 

• Underlag tas fram för att kunna genomföra de besparingar som 

är möjliga att genomföra under 2022. 

• De verksamhetschefstjänster som är vakanta tillsätts inte, även 

enhetschef AMI, ekonomiskt bistånd och daglig verksamhet 

hålls vakant.  

• Förvaltningsledningen kommer tillsammans med 

enhetscheferna att genomföra en översyn av verksamheterna 

och undersöka möjligheterna att gemensamt effektivisera de 

administrativa resurserna.  

• De lokaler som hyrs externt på Hjelmsjöhof (andra våningen) 

avslutas i oktober. 

I tjänsteskrivelsen beskrivs vidare att det finns behov av att utreda ett 

resurstilldelningssystem, som anpassar de resurser som går till 

socialnämnden utifrån vårdbehov och andra faktorer som påverkar 

verksamheterna. Utifrån kommunchefens uppdrag att presentera 

alternativ till nuvarande förvaltningsorganisation bör även beslut fattas 

om en långsiktigt hållbar organisation. 

Förslag vid sammanträdet 

Christer Unosson (KD) yrkar att det hålls ett extra nämndssammanträde 

i juni för att behandla ekonomisk uppföljning. I yrkandet instämmer 

Annika Jönsson (M) och Gunilla Danielsson (S). 

Christer Unosson (KD) yrkar att socialnämnden ska föreslå 

kommunstyrelsen att det ska göras en utredning om 

resurstilldelningssystem. I yrkandet instämmer Gunilla Danielsson (S). 

Gunilla Danielsson (S) yrkar att socialnämnden snarast tillskriver 

kommunfullmäktige och påtalar behovet om nya budgetförutsättningar 

under innevarande år så att kommunfullmäktige kan tillskjuta medel för 

en budget i balans redan 2022. 
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Gunilla Danielsson (S) yrkar att det ska göras konsekvensanalyser av 

alla besparingar och neddragningar. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns fem olika förslag. Dels det utsända 

förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen, som ingen har invänt mot. Dels 

fyra olika tilläggsyrkanden enligt ovan. Ordförande ställer vart och ett 

av dessa förslag mot avslag. 

Beslutsförslaget i tjänsteskrivelsen 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att godkänna 

åtgärdsplanen, i enlighet med beslutsförslaget i tjänsteskrivelsen. 

Tilläggsyrkande om extra nämndssammanträde 

Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet. 

Tilläggsyrkande om resurstilldelningssystem 

Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet. 

Tilläggsyrkande om att tillskriva kommunfullmäktige 

Ordförande finner att socialnämnden avslår yrkandet. 

Omröstning begärs 

Ja-röst för att bifalla tilläggsyrkande 

Nej-röst för att avslå tilläggsyrkandet 

Omröstningen utfaller med fyra ja-röster och sju nej-röster. 

Socialnämnden har därmed avslagit tilläggsyrkandet. 

Det antecknas att Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S), Thomas 

Bjertner (S) och Birgit Svensson (MP) röstar ja, samt att Stefan 

Svensson (SD), Christer Unosson (KD), Tommy Rosenqvist (SD), 

Lena Nilsson (M), Lennart Svensson (M), Emily Haydari (SD) och 

Annika Jönsson (M) röstar nej. 

Tilläggsyrkande om att göra konsekvensanalyser 

Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om åtgärder utifrån prognosticerat budgetunderskott 

2022 för socialnämnden  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15 

Tillförordnad förvaltningschef (för åtgärd) 

Biträdande förvaltningschef (för åtgärd)
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SN § 86   SN.2022.114     
 

Framställan från Brottsofferjouren om bidrag för 2023  

 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja 41 996 kronor i verksamhetsbidrag för 2023 till 

Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga. 

 

Sammanfattning 

Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga ansöker om verksamhetsbidrag med 41 996 kronor från 

Örkelljunga kommun för 2023, motsvarande fyra kronor per 

kommuninvånare och 10 499 kommuninvånare. 

I tjänsteskrivelse 2022-05-03 föreslår tillförordnad förvaltningschef och 

nämndssekreterare att Brottsofferjouren beviljas 41 996 kronor i bidrag 

för 2023. Motivet är att Brottsofferjouren har en viktig uppgift i 

samhället och är en väl etablerad verksamhet. Genom organisationens 

verksamhet ges stöd till brottsoffer. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om stöd till Brottsofferjouren 2023 

Ansökan om bidrag för 2023 från Brottsofferjouren 

Bilaga - Årsberättelse 2021 

Bilaga - Alkohol- och drogpolitisk policy  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga (för information) 

Controller (för åtgärd inför budget 2023)
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SN § 87   SN.2022.150     
 

Ansökan om anhörigbidrag enligt socialtjänstlagen  

 

Socialnämnden beslutar 

att avslå ansökan från NN, xxxxxxxx-xxxx, om anhörigbidrag 

enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Handläggarens utredning 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Den enskilde 

Personakt
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SN § 88   SN.2022.58     
 

Skrivelse från PO Skåne om omfattningen av personligt 
ombud  

 

Socialnämnden beslutar 

att frågan om eventuell förändring av omfattningen ska 

behandlas i budgetarbetet inför 2023. 

 

Sammanfattning 

Organisationen PO-Skåne utför tjänsten som personligt ombud för 

Örkelljunga kommun. Uppdraget omfattar en halvtidstjänst. På andra 

halvan är ombudet verksam i Båstads kommun. 

PO-Skåne framför i skrivelse daterad 2022-02-21 att under de senast 

åren har det varit ett stort antal klienter i förhållande till uppdragets 

omfattning. Mot denna bakgrund föreslår PO-Skåne att socialnämnden 

ska undersöka möjligheten att utöka uppdraget till en heltidstjänst. PO-

Skåne bedömer att det finns underlag för ett heltidsanställt ombud. De 

skriver att en utökning av uppdraget skulle innebära en ökning av 

statsbidraget. 

Socialförvaltningens bedömning är att det inte går att täcka kostnaderna 

för en utökning under 2022. Statsbidraget för 2022 är sökt och beviljat 

utifrån en halvtidstjänst. Eventuell förändring kan ske inför 2023. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-05-17 § 92. 

Arbetsutskottet föreslår att frågan om eventuell förändring av 

omfattningen ska behandlas i budgetarbetet inför 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från PO Skåne om omfattningen av personligt ombud 

Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2022-05-17  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

PO-Skåne (för kännedom) 

Controller (för åtgärd inför budgetarbetet 2023) 

Berörda chefer (för åtgärd inför budgetarbetet 2023)
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SN § 89   KLK.2022.69  00  
 

Motion om införande av system för måltidsvän (M)  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna yttrandet från anhörigkonsulenten som 

socialnämndens yttrande i ärendet, samt 

att föreslå att motionen ska anses besvarad. 

 

Sammanfattning 

Theresa Rosbäck (M) har lämnat följande motion: 

"För några år sedan lade jag en motion om att utreda möjligheten att 

införa en sk. måltidsvän. Den senior som känner sig ensam paras ihop 

med en volontär för att slippa sitta ensam och äta varje dag. Tanken är 

att man ska ha måltidsvännen under en tid och på så sätt komma i 

kontakt med dagverksamhet och restaurang, eller hemma där den äldre 

förhoppningsvis får ett väckt intresse att delta och på detta sätt kunna 

komma ut i ett socialt sammanhang. Klarar den äldre personen inte att 

gå ut så blir måltidsvännen istället sällskap genom att äta hemma hos 

den äldre. 

Kostnaden för måltidsvännerna är låg. Den äldre betalar fortfarande för 

sin egen mat precis som innan och kommunen betalar maten för 

volontären, som ofta själv är pensionär. 

Att satsa på bra mat och goda måltidssituationer så att de äldre får 

matlust och äter är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna man 

kan göra för äldre. Det minskar fall, det minskar ensamhet och det ökar 

tryggheten. Idag med den situation som pandemin skapat är det ännu 

fler äldre som isolerats och sitter ännu ensammare än innan. Något som 

är tärande och ger en ensamhet som är svår att bryta och kan leda till 

större stor psykisk ohälsa. Att alltid äta ensam är också tråkigt och 

gynnar ofta inte aptiten något som också påverkar medicinering och 

mående i stort med dåligt matintag som följd. 

Genom att införa måltidsvän kan vi erbjuda våra äldre något extra för 

att deras mående ska bli bättre - bryta isoleringen för både de som som 

inte kan ta sig någonstans men även för se äldre som pga ålder och 

skörhet inta kan ha dagligt umgänge men ändå är såpass pigga att se 

vill och behöver ha en känsla av sammanhang. 

Jag vill därför att: 
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Att man snarast i Örkelljunga kommun inför systemet med sk. 

måltidsvän som ett led att ge våra äldre en chans att kunna få 

måltidssällskap, social gemenskap och därigenom förbättrad 

livskvalitet." 

 

Kommunfullmäktige har 2022-03-28 § 22 överlämnat motionen till 

socialnämnden för beredning. 

 

Socialförvaltningens anhörigkonsulent har lämnat ett yttrande avseende 

motionen. 

 

Anhörigkonsulenten skriver följande: 

"För att konceptet Måltidsvän ska kunna införas i Örkelljunga behöver 

det finnas en volontärverksamhet i kommunen. I dagsläget saknas det 

en sådan sedan våren 2021, med förklaring att det var svårt att engagera 

samhället till att anmäla sitt intresse som volontärer. Om en sådan 

verksamhet startar igen behöver det finnas en volontärsamordnare, en 

verksamhetsplan samt tydlig målsättning för verksamheten. Det 

behöver även genomföras en behovsanalys för att få en uppskattning 

om hur många seniorer som är intresserade av att få sällskap under sin 

måltid. Undertecknad bedömer att det är viktigt att arbeta med 

förebyggande insatser och att konceptet Måltidsvän skulle kunna vara 

ett gott alternativ. Men med tanke på att det saknas en 

volontärverksamhet, samt kunskap kring behovet är konceptet svårt att 

genomföra i dagsläget.” 

 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar motionen 2022-05-17 § 93. 

Arbetsutskottet föreslår att yttrandet från anhörigkonsulenten 

överlämnas som socialnämndens yttrande, samt att motionen ska anses 

besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Motion Måltidsvän.pdf 

Tjänsteskrivelse med yttrande från anhörigkonsulenten om motionen 

om måltidsvän.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunfullmäktige
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SN § 90   SN.2022.154     
 

Initiativ från (SD) om inkontinensskydd  
 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda förslaget. 

 

Sammanfattning 

Stefan Svensson (SD), Emily Haydari (SD) och Lennart Anderberg 

(SD) har lämnat följande initiativ. 

"Inkontinenssensor för bättre sömn och ökad livskvalitet. 

Byte i rätt tid av inkontinensskydd/blöja har varit och är ett problem 

inom säbo och hemtjänsten i Örkelljunga. Det vittnar inte minst alla 

avvikelserapporter och Lex Sarah rapporter om. 

För omsorgstagare med inkontinensproblem behöver personalen 

kontinuerligt kontrollera om inkontinensskyddet behöver bytas. 

Manuella kontroller påverkar oftast omsorgstagarens integritet, leder 

till dålig nattsömn och tar tid från personalen. Att ligga för länge med 

vått inkontinensskydd kan också öka risken för sår och 

urinvägsinfektion, för att inte tala om hur nedvärderande det kan vara 

för brukaren. 

För den som har smärta och är sängliggande kan det innebära stor oro 

att bli vänd på för att kontrollera inkontinensskydd. Sker detta på natten 

innebär det dessutom att nattsömnen störs. Med rätt information kan 

störningen minimeras och välbefinnandet för den vårdade öka. För våra 

medarbetare skulle det dessutom kunna innebära att de kan avsätta tid 

till andra viktiga delar av verksamheten.  

Mer om detta finns att läsa på bl.a följande länk: 

https://www.industritorget.se/nyheter/ny+digital+teknik+utvecklar+ink

ontinensv%C3%A5rden+och+avlastar+tidspressade+medarbetare/3029

5/ 

Därför yrkar vi 

Att: förvaltningen fördjupar sig i detta för att hitta bästa och mest 

kostnadseffektiva produkt för ändamålet.   

Att: snarast implementera produkten inom, framförallt äldreomsorgen." 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ från (SD) om inkontinensskydd  

https://www.industritorget.se/nyheter/ny+digital+teknik+utvecklar+inkontinensv%C3%A5rden+och+avlastar+tidspressade+medarbetare/30295/
https://www.industritorget.se/nyheter/ny+digital+teknik+utvecklar+inkontinensv%C3%A5rden+och+avlastar+tidspressade+medarbetare/30295/
https://www.industritorget.se/nyheter/ny+digital+teknik+utvecklar+inkontinensv%C3%A5rden+och+avlastar+tidspressade+medarbetare/30295/
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____________ 
 
Expedieras till: 

Tillförordnad förvaltningschef (för åtgärd)
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SN § 91   SN.2022.159     
 

Initiativ från (S) och (MP) om habiliteringsersättning  

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialförvaltningen att utreda förslaget. 

 

Sammanfattning 

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

har lämnat följande initiativ. 

"Låg habiliteringsersättning i Örkelljunga 

Vid samtal i Hälsa med häftkrafts podd fick bl a Kommunstyrelsens 

ordförande Christian Larsson (M) frågor angående 

habiliteringsersättningen i Örkelljunga kommun. Han överlämnade 

beslutet helt till socialnämnden vilket är ytterst rimligt. Därav vårt 

initiativ i frågan. 

Socialstyrelsen ger bidrag för habiliteringsersättning till kommuner 

som ansöker om detta. Bidraget 2022 utbetalas även om verksamheten 

varit begränsad under pandemin. Den enskilde har rätt till ersättning om 

verksamheten pausats eller om den enskilde inte kunnat delta p g a 

smittorisk. 

Samtliga kommuner kan rekvirera bidraget och en behörig företrädare 

skall ansöka om att bli ombud för ansökan. Därefter rekvireras bidraget 

från Socialstyrelsen. Bidraget som totalt är på 350 000 000 fördelas 

enligt en fördelningsnyckel där Örkelljunga kommuns del är 376 740 kr 

2022. Medel som inte rekvirerats den 1 juni fördelas till de kommuner 

som lämnat ansökan. Bidraget skall återredovisas 2023. 

Enligt Socialstyrelsen beräknas bidraget vara flerårigt. Socialstyrelsen 

planerar därför utifrån detta. Processen för statsbidrag är att information 

kommer slutet av december 2022 angående bidrag för 2023. 

Örkelljunga kommun idag 

1. Örkelljunga kommun har rekvirerat bidraget för 2022 

(376 470). 

2. I Örkelljunga finns det 47 brukare som beviljats 

habiliteringsersättning räknat i maj 2022. 

3. Följande regler gäller: Ersättning utgår för de dagar man är på 

daglig verksamhet, även de dagar verksamheten stängt p g a ex 
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pandemin eller om den enskilde är hemma p g av ev smittosam 

sjukdom.  

4. Det finns idag två nivåer: 0-4 h/ dag ger 34 kr och över 4 h/dag 

ger 50kr. (generös bedömning gäller). 

5. Utöver detta har kommunen vissa år utbetalt bonus till alla som 

har habiliteringsersättning på 7000-9000 kr som en 

engångsersättning. 

6. Örkelljunga låg länge högst i Skåne men har nu halkat efter. 

Räkneexempel/framtid, med ett bidrag på maximalt 70 kr på heltid: 

Bidraget är 376 470 kr för 2022. Delat på 47 brukare/12 månader/20 

dagar= 33 kr/dag i bidrag från Socialstyrelsen. 

Om nivån läggs på 70 kr/dag på heltid blir kommunens egen kostnad 37 

kr X 20 dagar X 12 mån X 47 brukare= 417 360 kr/helår. 

Idag är kommunens kostnad maximalt 564 000 (50 kr X 20 dagar X 12 

mån X 47 brukare). Utöver detta har man vissa år betalt ut ett 

engångsbelopp ut i slutet av året på ca 8000 kr vilket är lika med 

bidraget från Socialstyrelsen. Omräknat till dagersättning ger detta då 

totalt ca 83 kr/dag på årsbasis. Flertalet brukare kopplar inte bonusen 

till habiliteringsersättningen. 

Vi yrkar följande: 

• Habiliteringsersättningen för Örkelljunga kommun höjs till 70 

kr/dag för de som är i daglig verksamhet heltid och 48 kr/dag 

för de som är i verksamhet deltid. 

• Att den nya ersättningsnivån gäller från 1/8 2022." 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ från (S) och (MP) om habiliteringsersättning  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Tillförordnad förvaltningschef (för åtgärd) 
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SN § 92   SN.2022.4     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2022-05-03 - 2022-06-06 avseende: 

• Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten. 

• Delegationsbeslut för vård och omsorg 

Delegationsbeslut 2022-04-01 -2022-04-30 avseende: 

• Tillsvidareanställningar enligt nedan och enligt listor från 

WinLas 

- Sjuksköterska inom hemsjukvården, från 2022-05-16 

- Administratör på bemanningsenheten, från 2022-04-13 

- Administratör på bemanningsenheten, från 2022-04-13 

- Administratör på bemanningsenheten, från 2022-05-08 

- Enhetschef inom LSS personlig assistans, från 2022-05-16 

- Socialsekreterare IFO myndighet barn och unga, från 2022-08-

01 

- Undersköterska i hemtjänsten syd, från 2022-06-20 

- Vårdbiträde i hemtjänsten syd, från 2022-04-01 

- Undersköterska i hemtjänsten, från 2022-07-04 

• Visstidsanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas 

- Åtta visstidsanställningar under april 2022 

• Timanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas 

- 23 anställningar med timavlöning under april 2022 

Beslut i övrigt: 

• Avtal med Region Skåne om lokalhyra till familjecentralen. 

Beslut 2022-05-09 av tillförordnad förvaltningschef i 

socialförvaltningen tillsammans med förvaltningschef i 

utbildningsförvaltningen (berör båda förvaltningarna). 

• Avtal om handledning augusti 2022 - juni 2023. Avtalet 

undertecknat av biträdande förvaltningschefen. Diarienummer 

SN.2022.147. 
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• Avtal med Phoniro AB om drift av Phoniro Care. Avtalet 

signerat av tillförordnad förvaltningschef. Diarienummer 

SN.2022.153. 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Life Care och Winlas 

 

____________ 
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SN § 93   SN.2022.5     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

• Beslut 2022-04-30 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

placering i familjehem enligt 11 § LVU. 

• Beslut 2022-05-06 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

placering i familjehem enligt 11 § LVU. 

• Beslut 2022-05-17 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om ett 

enligt alkohollagen 8 kap 2 § bevilja Laeteum Convivam AB 

tillfälligt tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa 

alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till 

allmänheten den 27 och 28 maj 2022 inom angivet 

serveringsområde i tält mellan klockan 11.00 och 01.00. 

• Beslut 2022-05-30 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och placering 

enligt 11 § LVU på SiS-institution. 

• Beslut 2022-05-30 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

handräckningsbegäran enligt 43 § LVU. 
 

____________ 
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SN § 94   SN.2022.6     
 

Redovisning från domstolar och tillsynsmyndigheter  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Inspektionen för vård och omsorg: 

Ärendet: Tillsyn av ej verkställt beslut  

Beslut 2022-05-12: IVO avslutar ärendet  

Ärendet: Tillsyn av ej verkställt beslut  

Beslut 2022-05-12: IVO avslutar ärendet  

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2022-01-27 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2022-04-28: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-06-29 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2022-05-02: Förvaltningsrätten avvisar yrkande om ekonomiskt 

bistånd till påminnelseavgifter. I övrigt avslås överklagandet. 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-12-17 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2022-05-04: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-10-21 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (matdistribution, två portioner 

per vecka§) 

Dom 2022-05-06: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-12-30 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (kontaktfamilj) 

Dom 2022-05-11: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Bakgrund: IVO:s ansökan om särskild avgift avseende dröjesmål att 

verkställa beslut om kontaktfamilj 

Saken: Utdömande av särskild avgift enligt socialtjänstlagen 

Dom 2022-05-20: Förvaltningsrätten bifaller IVO:s ansökan och 

ålägger Örkelljunga kommun att betala en särskild avgift till staten om 

25 600 kronor 

____________
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SN § 95   SN.2022.3     
 

Inkomna skrivelser och meddelanden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2022-04-27 - 2022-05-30: 

2022-04-27 - Skrivelse från Ropo Capital för Sjödin Örkelljunga AB, 

om rättelseanmodan som sänts till enskild (sänd som kopia till 

socialförvaltningen - dnr SN.2022.127 S 

2022 - Meddelande från Socialstyrelsen om nationella riktlinjer för 

obesitas (fetma) - dnr SN.2022.128 

2022-05-02 - Skrivelse med synpunkt avseende arbete för personer med 

försörjningsstöd - dnr SN.2022.129 

2022-05-05 - Skrivelse från Örkelljungahus Korgarna AB till hyresgäst 

med skriftlig varning (sänd som kopia till socialförvaltningen) - dnr 

SN.2022.139 S 

2022-05-09 - Meddelande från IVO om klagomål som lämnats till dem 

men som berör socialtjänsten i Örkelljunga kommun - dnr SN.2022.141 

2022-05-09 - Meddelande från IVO om klagomål som lämnats till dem 

men som berör socialtjänsten i Örkelljunga kommun - dnr SN.2022.142 

2022-05-10 - Skrivelse från avgående t.f socialchef angående åtgärder 

och organisation - dnr SN.2022.143 

2022-05-20 - Skrivelse från Sjödin Fastigheter AB med underrättelse 

till socialnämnd om störningar i boende - dnr SN.2022.151 S 

2022-05-20 - Rapportering från Maria Skåne Nordväst, delårsrapport 

tertial 1 2022 - dnr SN.2022.152 

2022-05-23 - Skrivelse och kommunrapport 2022 från Junis - dnr 

SN.2022.155 

2022-05-25 - Skrivelse från Rapo Capital för Sjödin Örkelljunga om 

rättelseanmodan till enskild (sänd för kännedom till 

socialförvaltningen) - dnr SN.2022.157 S 

2022-05-25 - Skrivelse från anhörig med synpunkt på hanteringen av en 

biståndsinsats - dnr SN.2022.158 S 
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2022-05-30 - Skrivelse från anhörig med klagomål på hemtjänsten i ett 

enskilt ärende, samt svar från t.f förvaltningschef - dnr SN.2022.160 S 

 

____________ 
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SN § 96   SN.2022.2     
 

Övriga frågor  

Gunilla Danielsson (S) väcker fråga om hur det arbetas med nattfasta 

inom äldreomsorgen. Frågan ska undersökas vidare och tas upp vid 

kommande nämndssammanträde. 

Patric Carlsson (S) framför att han vill att utredningen från Qualitarium 

om socialförvaltningens organisation ska presenteras för nämnden. 

Synpunkten från Patric Carlsson (S) leder till diskussion i 

socialnämnden om rapporten. 

 

____________ 
 
 


