
 

 
Sammanträdesprotokoll 2023-01-02  
Socialnämnden 

   

 

 

Tid och plats 2023-01-02 - Kommunhuset klockan 13.30-16.10 

Beslutande  

 Stefan Svensson (SD) - ordförande   
Henrik Linderos (M) - förste vice ordförande 
Gunilla Danielsson (S) - andre vice ordförande 
Thomas Johansson (C) - ledamot  
Håkan Wallin (SD) - ledamot 
Christer Unosson (KD) - ledamot 
Lena Nilsson (M) - ledamot 
Emil Blomberg (SD) - ledamot 
Patric Carlsson (S) - ledamot 
Lennart Svensson (M) - ledamot 
Sebastian Stjärneblad (KD) - tjänstgörande ersättare för Torgny Yngvesson (KD) 
 

Övriga deltagande Ersättare som inte tjänstgör: Lennart Anderberg (SD), Kristofer Nennestam (M), 
Dennis Bevenmark (SD), Sofia Nilsson (KD), Emily Haydari (SD), Ulf Nilsson 
(SD) och Birgit Svensson (S). 
 
Gabriela Arvidsson, förvaltningschef 
Anders Svensson, nämndsekreterare, protokollförare 
Bengt-Inge Davidsson, controller §§ 1-7 
 

Justering 
 

Justerare Gunilla Danielsson (S) 
 

 
Plats och tid  

 
Digital signering, senast 2023-01-05 klockan 12.00  

Justerade paragrafer §§ 1 - 15  

Underskrifter  

Ordförande  
................................................................. 
Stefan Svensson 

Justerare  
................................................................. 
Gunilla Danielsson 

  
ANSLAG 
Protokollet är justerat via elektronisk justering. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på 
www.orkelljunga.se. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-02  

Datum för anslag 2023-01-05 
 

Datum för nedtagande 2023-01-28 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Socialförvaltningen 

  

  



 

 
Sammanträdesprotokoll 2023-01-02  
Socialnämnden 

   

 

 

Innehållsförteckning 

SN § 1 Information om socialnämndens reglemente 3 

SN § 2 Val av arbetsutskott i socialnämnden 2023-2026 4 - 5 

SN § 3 Delegation till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande 

6 - 7 

SN § 4 Val av socialnämndens representanter 2023-2026 i kommunala 

pensionärsrådet och kommunala handikapprådet, tillika 

ordförande och vice ordförande 

8 

SN § 5 Information från socialförvaltningen 9 - 10 

SN § 6 Resursfördelningsmodell för särskilt boende 11 - 12 

SN § 7 Riktlinjer för resursfördelning och insatsinnehåll inom 

hemtjänsten 

13 - 14 

SN § 8 Information om hantering av personuppgiftsincidenter och 

befintlig rutin 

15 

SN § 9 Skyddad yrkestitel för undersköterskor 16 

SN § 10 Inkomna skrivelser och meddelanden 17 

SN § 11 Kommunala pensionärs- och handikapprådens 

sammanträdesprotokoll 2022 

18 

SN § 12 Delegationsbeslut 19 - 20 

SN § 13 Ordförandebeslut 21 

SN § 14 Redovisning från domstolar och tillsynsmyndigheter 22 - 23 

SN § 15 Övriga frågor 24 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2023-01-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 1   SN.2022.372     
 

Information om socialnämndens reglemente  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Socialnämndens reglemente redovisas som information vid 

mandatperiodens första nämndssammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för socialnämnden - som information till socialnämnden 

2023-01-02.pdf  

 

____________ 
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SN § 2   SN.2022.373     
 

Val av arbetsutskott i socialnämnden 2023-2026  

 

Socialnämnden beslutar 

att utse följande ledamöter och ersättare: 

 

Ledamöter  Ersättare (personliga) 

1. Stefan Svensson (SD) 1. Emil Blomberg (SD) 

2. Gunilla Danielsson (S) 2. Thomas Bjertner (S) 

3. Henrik Linderos (M) 3. Lena Nilsson (M) 

4. Patric Carlsson (S) 4. Birgit Svensson (S) 

5. Håkan Wallin (SD) 5. Lennart Anderberg (SD) 

 

Socialnämnden beslutar 

att utse Stefan Svensson (SD) till ordförande i arbetsutskottet, 

samt 

att utse Henrik Linderos (M) till förste vice ordförande i 

arbetsutskottet, samt 

att utse Gunilla Danielsson (S) till andre vice ordförande i 

arbetsutskottet. 

 

Sammanfattning 

Enligt socialnämndens reglemente ska det inom socialnämnden finnas 

ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. I arbetsutskottet 

ska det finnas ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande.  

Ersättarna är personliga ersättare till sin respektive ledamot. Ersättaren 

kan närvara endast om den ledamot som ersättaren är personlig 

ersättare för är förhindrad att tjänstgöra. 

Förslag vid sammanträdet 

Lennart Svensson (M) lämnar följande yrkanden: 

• Plats 1: Stefan Svensson (SD) ledamot och Emil Blomberg (SD) 

personlig ersättare 

• Plats 3:  Henrik Linderos (M) ledamot och Lena Nilsson (M) 

personlig ersättare.  

• Plats 5: Håkan Wallin (SD) ledamot och Lennart Anderberg 

(SD) personlig ersättare.  
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• Ordförande: Stefan Svensson (SD) 

• Förste vice ordförande: Henrik Linderos (M) 

 

Gunilla Danielsson (S) lämnar följande yrkanden: 

• Plats 2: Gunilla Danielsson (S) ledamot och Thomas Bjertner 

(S) personlig ersättare. 

• Plats 4: Patric Carlsson (S) ledamot och Birgit Svensson (S) 

personlig ersättare. 

• Andre vice ordförande: Gunilla Danielsson (S) 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med framlagda 

yrkanden. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Valda (för kännedom) 

Troman (för åtgärd) 

Lön (för åtgärd)
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SN § 3   SN.2022.374     
 

Delegation till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande  

 

Socialnämnden beslutar 

att revidera delegationsordningen avseende ordförandebeslut i 

enlighet med nedanstående förslag. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har valt Stefan Svensson (SD) till ordförande i 

socialnämnden, Henrik Linderos (M) till förste vice ordförande och 

Gunilla Danielsson (S) till andre vice ordförande, för åren 2023-2026. 

Socialnämndens ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande har enligt socialnämnden delegationsordning beslutanderätt 

i vissa ärenden. Beslutanderätten tillkommer i första hand ordförande, 

men vid dennes förhinder går delegationen vidare till första vice 

ordförande och därefter till andre vice ordförande.  

Förslaget är att revidera delegationsordningen genom att uppdatera 

namnen på ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande i följande punkter i delegationsordningen. 

• G.1 - Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under 

20 år (LVU)  

• G.2 - Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden (LVU)  

• G.3 - Beslut om att den unge får vistas i sitt hem under 

vårdtiden (enligt LVU)  

• G.4 - Beslut om tillfälligt flyttningsförbud (LVU)  

• G.5 - Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 

läkarundersökning (LVU)  

• G.6 - Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 

beslut om vård eller omhändertagande (LVU)  

• G.7 - Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 

(LVM)  

• I.2 - Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra 

(LVU)  
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• I.4 - Beslut om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas 

när överenskommelse inte kan nås med föräldern eller 

vårdnadshavaren, i det fall att beslutet är så brådskande att 

socialnämndens beslut inte kan avvaktas (LVU)  

• I.5 - Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för 

föräldern eller vårdnadshavaren, i det fall att beslutet är så 

brådskande att socialnämndens beslut inte kan avvaktas (LVU)  

• I.6 - Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra 

(LVU)  

• O.5 - Beslut om tillfälliga serveringstillstånd för servering till 

allmänheten (alkohollagen) 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ändring av delegationsordningen 

Berörda inom socialförvaltningen (för kännedom) 

Sociala jouren i Helsingborg (för kännedom)
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SN § 4   SN.2022.375     
 

Val av socialnämndens representanter 2023-2026 i 
kommunala pensionärsrådet och kommunala 
handikapprådet, tillika ordförande och vice ordförande  

 

Socialnämnden beslutar 

att utse Stefan Svensson (SD) till ledamot tillika ordförande i 

kommunala pensionärsrådet och kommunala 

handikapprådet, samt 

att utse Gunilla Danielsson (S) till ledamot tillika vice 

ordförande i kommunala pensionärsrådet och kommunala 

handikapprådet. 

 

Sammanfattning 

Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet är 

formellt sett två olika råd, men med gemensamma sammanträden. 

Råden är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 

mellan Örkelljunga kommun och aktiva företrädare för pensionärs- och 

handikapporganisationer. Syftet är att ge organisationerna inflytande, 

kunna väcka frågor och vara ett remissorgan. Råden ska också var ett 

forum för opinionsbildning och kunskapsspridning, men har därutöver 

inte några beslutsbefogenheter. Råden är organisatoriskt knutna till 

socialnämnden.  

Enligt reglementet ska socialnämnden utse två ledamöter i råden. En av 

dessa utses till ordförande, och den andre utses till vice ordförande. 

Förslag vid sammanträdet 

Lennart Svensson (M) yrkar att Stefan Svensson (SD) utses till ledamot 

tillika ordförande. 

Gunilla Danielsson (S) yrkar att Gunilla Danielsson (S) utses till 

ledamot tillika vice ordförande. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med framlagda 

yrkanden. 

____________ 
 
Expedieras till: 

Valda (för kännedom) 

Troman (för åtgärd)
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SN § 5   SN.2022.1     
 

Information från socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen lämnar följande information: 

• IVO-inspektion inom kommunala hälso- och sjukvården under 

vecka fem 2023. 

• Information om statistik från KIA för 2022. KIA är ett verktyg 

där det går att anmäla tillbud, olycksfall, förbättringsförslag och 

dylikt kopplat till kommunens arbetsplatser. 

• Information om dagliga verksamheten Hälsa med hästkraft. 

Redovisning av verksamhetens kostnader under 2022. 

Information och dialog om ett avtal som tecknats avseende 

skötseln av hästarna. 

• Avtal med företag om direktleveranser av läkemedel till särskilt 

boende och hemsjukvård är uppsagt. Leveranserna kommer att 

ske i kommunens egen regi. 

• Influensavaccin har köpts in. 

• Sammanställning av egenkontroller av basala hygienrutiner 

kommer som informationsärende till kommande arbetsutskott 

och socialnämnd. 

• Ökade kostnader för placeringar hos Statens institutionsstyrelse 

(SiS). 

• Ändrade regler kring personlig assistans från årsskiftet. 

• Personligt ombud köps in från PO Skåne. Förvaltningschefen 

upplyser om att kostnaden är högre än statsbidraget, och att det 

därmed finns en nettokostnad. Förvaltningschefen ska träffa PO 

Skåne. 

• Socialdemokraterna genom Gunilla Danielsson (S) har lämnat 

följande fråga: "Hur ser förvaltningen på behovet av utbildad 

personal inom samtliga verksamheter? Finns specifika behov 

där vi har svårt att rekrytera? Om ja, har arbetsgivaren någon 
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plan för hur vi i så fall kan stötta de som vill utbilda sig?". 

 

Svar: Förvaltningschefen svarar att socialnämnden 2022-08-09 

fastställt en kompetensförsörjningsplan, och det är denna som 

ligger till grund för utbildning av personal. I övrigt redovisar 

förvaltningschefen sina tankar kring utbildningsbehov, om 

personalens förutsättningar att utbilda sig och om 

rekryteringshinder. 

• Socialdemokraterna genom Gunilla Danielsson (S) har lämnat 

följande fråga: "Kommer socialnämnden att fastställa en 

grundbemanning inom vård/LSS som ett separat ärende? Det 

finns siffror nämnda i tidigare utskickat material men är dessa i 

så fall gällande? Om ja ber vi om ett förtydligande. När 

grundbemanningen är fastställd önskar vi att man gör 

vårdtyngdsmätning som täcker 7 dagar per vecka.". 

 

Svar: Förvaltningschefen lämnar en beskrivning av hur 

bemanningen är utformad. Förvaltningschefens bedömning är 

att det inte är rätt tillfälle att genomföra en vårdtyngdsmätning. 

  

____________ 
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SN § 6   SN.2022.340     
 

Resursfördelningsmodell  
 

Socialnämnden beslutar 

att anta det föreslagna resursfördelningssystemet, med start 

2023-01-09. 

 

Thomas Johansson (C) deltar inte i beslutet. 

 

Gunilla Danielsson (S) och Patric Carlsson (S) reserverar sig mot  

beslutet i enlighet med följande skriftliga reservation. 

 
"Vi anser att grundförutsättningarna med grundbemanning och  

vårdtyngdsmätning måste vara på plats innan man gör en internbudget  

för våra särskilda boenden. Stora besparingar, sk effektiviseringar,  

kommer drabba verksamheten under 2023 och åren framöver. Vi  

känner oro att dessa effektiviseringar drabbar våra boenden på ett sätt  

som ingen förtroendevald kan förutse innan ovan angivna faktorer  

beaktats. Det är bra att man tar tag i och tydliggör tilldelning och att  

man kan följa utfall månadsvis. SD och M får ta ansvar för sitt  

budgetunderlag för 2023 och de ev konsekvenser som en lågt lagd  

budget visar." 

 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen och controllern har tagit fram ett förslag till 

resursfördelningssystem inklusive resursfördelning för särskilt boende. 

I tjänsteskrivelse lämnas följande beskrivning: 

"En översyn har gjorts av nuvarande anslagsfinansiering för särskilt 

boende i kommunen. Även en omvärldsbevakning av olika 

ersättningsmodeller avseende särskilt boende har ägt rum. För att få en 

likvärdig finansieringsprincip föreslås en resursfördelningsmodell som 

utgår från enhetlig dygnsprisersättning och antal brukare på respektive 

boende. 

Modellen som föreslås utgår ifrån kommunens målsättning om att på ett 

relevant och konkret sätt ersätta verkställande enheter för sina 

driftkostnader samt stimulera till utveckling av verksamheten. 

Kommunens verksamheter ska kunna stå sin i konkurrens med andra 

kommuners liknande verksamheter, i både effektivitet och god 

kvalitet.” 
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I tjänsteskrivelsen föreslås att resursfördelningssystemet ska antas, med 

start 2023-01-09. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-12-13 § 224. 

Arbetsutskottet föreslår att det föreslagna resursfördelningssystemet ska 

antas, med start 2023-01-09. 

Förslag vid sammanträdet 

Gunilla Danielsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till 

beslut, samt att socialnämnden beslutar följande: 

• Att fastställa grundbemanning inom särskilt boende separat för 

demens och somatik innan man gör en resursfördelning. Vi 

anser att demensplatser är mer resurskrävande än somatik.  

• Att först genomföra vårdtyngdsmätning inom äldreomsorgen, 

beräknat på sju dagar per vecka. 

• Fastställa en minimibemanning nattetid. 

Christer Unosson (KD) och Henrik Linderos (M) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga förslag, och ställer 

dessa motvarandra. Ordförande finner att socialnämnden beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för yrkandet från Gunilla Danielsson (S). 

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och två nej-röster, samt en 

ledamot som avstår. 

Det antecknas att Henrik Linderos (M), Håkan Wallin (SD), Christer 

Unosson (KD), Lena Nilsson (M), Emil Blomberg (SD), Lennart 

Svensson (M), Sebastian Stjärneblad (KD) och Stefan Svensson (SD) 

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

nej. Thomas Johansson (C) avstår. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om resursfördelningsmodell 

Resursfördelningsmodell  

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda chefer inom socialförvaltningen (för åtgärd) 

Controller Serkon (för kännedom/åtgärd)
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SN § 7   SN.2022.341     
 

Riktlinjer för resursfördelning och insatsinnehåll inom 
hemtjänsten  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta riktlinjer för resursfördelning för hemtjänst, med start 

 2023-01-09, samt 

att omfördelning av schabloner sker succesiv med start 2023-01-

09, men där samtliga pågående insatser ska vara 

uppdaterade enligt den nya riktlinjen senast 2023-03-01, 

samt 

att gynnande beslut avseende ledsagning och städ/tvätt 

 återkallas inte, utan gäller tills beslutet upphör, under 

 förutsättning att grundbeslutet inte återkallas/förändras av 

 andra skäl, samt 

att  ovanstående beslut ersätter socialnämndens beslut 2020-12-

01 § 155 (SN.2018.150) om schablontider för bistånd i 

ordinärt boende. 

 

Sammanfattning 

Det finns ett förslag till riktlinjer för resursfördelning och 

insatsinnehålls. Förslaget är framtaget av förvaltningschefen, 

myndighetschefen, enhetschefer inom hemtjänsten, systemförvaltaren 

och controllern. Syftet är att uppnå en rättvis fördelning av 

budgetramen. 

Förslaget innebär en förändring av nuvarande schabloner. I förslaget till 

riktlinjer finns tabell med beskrivning av insatser och dess innehåll, 

intervall, tidpunkt och tidsåtgång enligt schablon. 

I tjänsteskrivelsen föreslås att riktlinjerna ska antas, med start 2023-01-

09. Vidare finns förslag om hur nuvarande schabloner ska läggas om 

till de nya, hur tidigare gynnande beslut ska hanteras och att tidigare 

beslut från 2020-12-01 om schablontider inte längre ska gälla. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-12-13 § 225. 

Arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i enlighet med förslaget i 

tjänsteskrivelsen. 

Förslag vid sammanträdet 

Patric Carlsson (S) och Christer Unosson (KD) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om resursfördelning hemtjänst 

Riktlinjer för resursfördelning och insatsinnehåll hemtjänsten 

Bilaga - Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-12-01 

Bilaga - Schablontider beslutade 2020-12-01 

Bilaga - Schablontider beslutade 2019-11-05  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda chefer inom socialförvaltningen (för åtgärd) 

Systemförvaltare (för åtgärd) 

Controller Serkon (för kännedom/åtgärd) 
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SN § 8   SN.2022.355     
 

Information om hantering av personuppgiftsincidenter 
och befintlig rutin  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Det finns en rutin inom socialförvaltningen om hur 

personuppgiftsincidenter ska hanteras, samt malldokument för 

rapportering och utredning 

 

Beslutsunderlag 

Rutin personuppgiftsincident.pdf 

Mall utredning personuppgiftsincident.pdf 

Mall om rapportering av personuppgiftsincident.pdf  

 
____________ 
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SN § 9   SN.2022.370     
 

Skyddad yrkestitel för undersköterskor  

 

Socialnämnden beslutar 

att notera informationen och uppdra åt socialförvaltningen att 

hantera yrkesbevis i linje med lagändringen. 

 

Sammanfattning 

I tjänsteskrivelse 2022-12-16 från förvaltningschefen redovisas att från 

och med 2023-07-01 gäller en ny föreskrift som skyddar yrkestiteln för 

undersköterskor. 

Förändringen syftar till att stärka kvalitet och säkerhet inom vård och 

omsorg genom ett enhetligt nationellt kompetenskrav. Undersköterskor 

som inte är tillsvidareanställda kommer att bli ålagda att visa upp 

yrkesbevis i samband med anställning från och med 2023-07-01. 

Tillsvidareanställda undersköterskor kommer att kunna fortsätta 

använda yrkestiteln, utan uppvisande av yrkesbevis, fram till 2033.  

Socialförvaltningens berörda verksamheter planerar i det inledandet 

skedet att fokusera på medarbetarnas individuella ansvar för att ansöka 

om yrkesbevis. Verksamheterna kommer att informera och uppmana 

medarbetare till att ansöka. Inför att förändringen träder i kraft planeras 

informationsinsatser till berörda enhetschefer kring faktisk hantering i 

samband med rekrytering samt administration kring inlämnade 

yrkesbevis. Berörda verksamheter kommer systematiskt att följa 

andelen undersköterskor som uppvisat yrkesbevis och kontinuerligt se 

över behov av ytterligare åtgärder fram till 2033. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om skyddad yrkestitel för undersköterskor.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Förvaltningschef och berörda enhetschefer (för åtgärd)
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Inkomna skrivelser och meddelanden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skrivelser och meddelande under perioden 2022-12-01 - 2022-12-23: 

2022-12-02 - Meddelande från Socialstyrelsen om följsamhet till 

nationella riktlinjer under pandemin (covid-19) - diarienummer 

SN.2022.332 

2022-12-07 - Skrivelse från anhörig till boende på Södergården, med 

berättelse om flytten på Södergården, samt svar från nämndsledamot - 

diarienummer SN.2022.344 

2022-12-08 - Meddelande från Stiftelsen Allmänna Barnhuset om 

Letterbox Club - diarienummer SN.2022.348 

2022-12-14 - Meddelande från Polisen om förändrad blankett för 

anmälan till socialtjänsten - diarienummer SN.2022.357 

2022-12-15 - Skrivelse från Töreboda kommun om person som de 

eftersöker - diarienummer SN.2022.361 S 

2022-12-20 - Meddelande från Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd (MFoF) om ändring i föreskrifter och allmänna råd - 

diarienummer SN.2022.365 

2022-12-20 - Meddelande från IVO om klagomål som inkommit till 

IVO men berör ärende i Örkelljunga kommun - diarienummer 

SN.2022.367 S 

2022-12-23 - Skrivelse från SKR med rekommendation med anledning 

av Ineras erbjudande till kommunen avseende bland annat Visam-tjänst 

- diarienummer SN.2022.376 

 

____________
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Kommunala pensionärs- och handikapprådens 
sammanträdesprotokoll 2022  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Protokoll från kommunala pensionärs- och handikappråden 2022-12-15 

redovisas för socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunala pensionärs- och handikappråden 2022-12-15.pdf  

 

____________ 
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Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2022-12-06 - 2023-01-01 avseende: 

• Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten. 

• Delegationsbeslut för vård och omsorg 

Delegationsbeslut 2022-11-01 - 2022-11-30 avseende: 

• Tillsvidareanställningar enligt nedan och enligt listor från 

WinLas 

- Undersköterska i hemsjukvården 

- Sjuksköterska i hemsjukvården, från 2023-01-01 

- Undersköterska på Tallgården, från 2022-11-07 

• Visstidsanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas 

- Elva visstidsanställningar under november 2022 

• Timanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas 

- Åtta anställningar med timavlöning under november 2022 

Beslut i övrigt: 

• Beslut 2022-11-30 av förvaltningschef att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal med Adda AB avseende 

Yrkesresan. Diarienummer SN.2022.331. 

• Beslut 2022-12-05 av förvaltningschef att godkänna upprättad 

förteckning över personuppgiftshanteringen i systemet IPOOL. 

Diarienummer SN.2018.149. 

• Beslut 2022-12-08 från förvaltningschef om vidaredelegering av 

beslut om anställning och lönesättning till myndighetschef. 

Diarienummer SN.2022.349. 

• Beslut om arbetsrättslig åtgärd (varning). Beslutet fattat av 

förvaltningschef. Diarienummer SN.2022.360 S. 
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• Beslut av förvaltningschef att teckna nytt hyresavtal med 

Örkelljunga Hembygdsförening om lokalhyra för lokaler vid 

Ingeborrarp. Det nya avtalet innebär att hyresperioden omfattar 

även 2024 och 2025. Diarienummer SN.2020.285. 

• Beslut av förvaltningschef att teckna uppdragsavtal mellan 

Örkelljunga kommun och Samordningsförbundet NNV Skåne 

om projektet En väg in. Bakgrunden är ett beslutet av 

socialnämnden 2022-12-06 om att lämna in en ansökan om 

deltagande. Diarienummer SN.2022.304. 

• Uppsägning 2022-12-21 från förvaltningschef av avtal med 

Apotekstjänst Sverige AB om direktleveranser av läkemedel till 

särskilt boende och hemsjukvård. Diarienummer SN.2022.228. 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Life Care och Winlas 

 

____________ 
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Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

• Beslut 2022-12-06 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om att 

bevilja Hjelmsjöborg AB tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänhet och slutet sällskap för att servera starköl, vin och 

spritdrycker, under perioden 2022-12-09 - 2022-12-21. 

Diarienummer SN.2022.299. 

• Beslut 2022-12-06 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, samt placering i 

jourhem enligt 11 § LVU. 

 

____________ 
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Redovisning från domstolar och tillsynsmyndigheter  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2022-10-17 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (korttidsboende) 

Dom 2022-12-01: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2022-06-20 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2022-12-06: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2022-07-22 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (boendestöd) 

Dom 2022-12-09: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-09-16 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (LSS-boende 

Dom 2022-12-09: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Saken: Ansökan om vård enligt LVU 

Dom 2022-12-12: Förvaltningsrätten bifaller socialnämndens ansökan. 

Domen gäller omedelbart i denna del. 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2022-05-06 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2022-12-12: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2022-02-10 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2022-12-12: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU 

Beslut 2022-12-16: Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet 

Kammarrätten i Göteborg: 

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens beslut 2022-12-16 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU 

Dom 2022-12-19: Kammarrätten avslår överklagandet 
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Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2022-10-26 

Saken: Upphörande av vård enligt LVU 

Dom 2022-12-21: Kammarrätten avslår överklagandet 

 

____________ 
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Övriga frågor  

Patric Carlsson (S) ställer fråga om att antalet årsarbetare i 

socialförvaltningen ökat sedan 2018, med utgångspunkt från det som 

redovisas på sidan sju i verksamhetsplanen (SN.2022.312). Dialog om 

frågeställningen.  

____________ 
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