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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 60   SN.2019.89     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2019-02-28, samt 

att godkänna ekonomiska åtgärder enligt förslaget daterat 

2019-03-13, förutom åtgärden som gäller den vakanta 

enhetschefstjänsten inom hemvården, där uppdraget till 

socialförvaltningen istället är att genomföra rekryteringen 

utan avvaktan, samt 

att uppdra till arbetsutskottet att se över och analysera 

placeringskostnaderna. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport är framtagen per 2019-02-28. Avvikelsen jämfört 

med budget är -2,5 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2019 uppgår 

till -3,1 miljoner kronor. Kostnadsökningen jämfört med budget är 

kopplat till placeringskostnader för barn och unga samt för psykiatrin. 

Mot bakgrund av att den ekonomiska rapporten visar på ett negativ 

prognos för helåret, har det tagits fram ett förslag till ekonomiska 

åtgärder (daterat 2019-03-13). Åtgärdsförslaget består av följande 

delar: 

Äldreomsorg 

 Översyn av lokaler, framför allt gällande Solgården 

 Resursfördelningssystem inom hemvården 

 Kyld mat som ersättning till den dagliga matdistributionen. 

Införande bedöms tidigast kunna ske under 2020.  

 Digitala inköp i samverkan med lokala handlare 

 Resursfördelningssystem utifrån vårdtyngd i särskilt boende 

 Förstärkt arbete med hjälpmedel utifrån hög vårdtyngd på 

särskilt boende 

 

Ensamkommande barn och unga 

 Borttagande av nattbemanning och anpassning av övrig 

bemanning avseende ensamkommande barn och unga 

 Överflyttning av överåriga asylsökande (ensamkommande) till 

Migrationsverket 

 Granskning av ensamkommande barn och unga som är 

placerade i familjehem 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Ekonomiskt bistånd 

 Fortsatt arbete med analys och åtgärder avseende ekonomiskt 

bistånd, med stort fokus på nyanlända i arbete 

 E-ansökan för ekonomiskt bistånd (genomförandet föreslås 

avvakta) 

 Översyn av ärenden där mottagaren tros ha möjlighet till annan 

ersättning 

 

LSS 

 Hyror på lägenheter direkt till respektive brukare 

 Neddragning av förstärkningsteamet på grund av minskat antal 

brukare 

 

Barn och unga, samt vuxna 

 Samverkan med skolan kring ”skolplacerade” barn och 

ungdomar 

 Säkerställa att statsbidraget för psykisk hälsa används för att 

stärka det förebyggande arbetet i kommunen 

 Översyn av kommunens missbruksförebyggande arbete 

 

Övergripande 

 Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron 

 Upphandling av nytt verksamhetssystem 

 Avvakta med tillsättningen av vakant tjänst som enhetschef 

inom hemvården, genom att kvalitetsstrateg vikarierar på 

tjänsten. Detta innebär att kvalitetsgranskningen om personlig 

assistans troligtvis kommer att bli försenad. 

 Aktivt sökande av aktuella bidrag. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2019-03-19 § 063 att 

socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten per 2019-02-28, 

samt att godkänna ekonomiska åtgärder enligt förslaget daterat 2019-

03-13. 

 

Fackliga synpunkter 

Vid den fackliga samverkan 2019-03-27 yrkar Kommunal att 

enhetschefstjänsten inom hemvården ska annonseras ut och tillsättas 

utan avvaktan. Kommunal motiverar yrkandet med arbetsmiljön för den 

berörda personalen. 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden diskuterar åtgärdsförslaget om att avvakta med 

tillsättningen av den vakanta enhetschefstjänsten inom hemvården. 

Socialnämnden anser att åtgärdsförslaget ska ändras och att 

rekryteringen ska göras utan avvaktan. 

 

Förslag 

Patric Carlsson (S) yrkar att socialnämnden lämnar ett uppdrag till 

arbetsutskottet om att se över och analysera placeringskostnaderna. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att nämnden står bakom arbetsutskottets förslag till 

beslut, förutom åtgärden som gäller den vakanta enhetschefstjänsten 

inom hemvården, där uppdraget till socialförvaltningen istället blir att 

genomföra rekryteringen utan avvaktan. 

 

Ordförande ställer tilläggsyrkandet från Patric Carlsson (S) mot avslag. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per 2019-02-28 

Aktuella ekonomiska åtgärder, förslag 2019-03-13  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens chefer och stab 

Controller 

Kommunstyrelsen
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SN § 61   SN.2019.62     
 

Socialförvaltningens nyckeltal 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga nyckeltalen per 2019-02-28 till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Nyckeltal för socialförvaltningen till och med februari 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal t.o.m februari 2019  

 

____________ 
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SN § 62   SN.2017.277 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2017-10-23 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, som berör en händelse 

på Södergården där en boende hittats frysande i en stol på morgonen. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen redovisas 

kontakterna med den berörda personalen. Problemet som framkommer 

är att rörelselarmet av oklar anledning inte larmat när vårdtagaren gått 

upp. Efter händelsen tog enhetschefen fram en rutin om närvaro-

markering inne i rummet när personal svarat på larm. Vårdtagaren har 

inte fått några bestående skador av händelsen. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschefer Södergården 

Rapportförfattare 

Utredare
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SN § 63   SN.2018.42 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2018-01-22 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, som handlar om 

hanteringen av en ansökan om kontraktsvård. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen framgår att 

handläggaren inte hanterat ärendet. När handläggaren gick på 

sjukskrivning överlämnades inte ärendet till andra i organisationen. 

Situationen uppmärksammades emellertid och ärendet kunde hanteras 

av en annan handläggare innan tidsgränsen löpte ut. Den sökande fick 

därmed sitt beslut. Om detta inte upptäckts hade den sökande inte fått 

beslutet och inte kunnat överklaga. Det finns numera rutiner för att 

överlämna ärenden i samband med frånvaro. 

Bedömningen är att händelsen inte ska anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-rapport (med avidentifierade uppgifter) 

Lex Sarah-utredning (avidentifierad)  
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef och samordnare inom individ- och familjeomsorgen 

Utredare
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SN § 64   SN.2019.7     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchefen lämnar följande information. 

 

 Enligt socialnämndens beslut 2018-12-04 § 254 om 

fältverksamheten, ska en plan för det förebyggande arbetet tas 

fram till april 2019. Förslaget till plan kommer att lämnas till 

arbetsutskottets sammanträde 2019-04-16, och därefter 

preliminärt till socialnämndens sammanträde 2019-05-07.  

 

 Svar på fråga vid socialnämndens sammanträde 2019-03-05, om 

placering av tillgångarna i ”Örkelljunga kommuns sociala 

stiftelse för barn och ungdom”. Ekonomikontoret har inte några 

särskilda principer för vilka fonder som väljs. 

 

 Svar på fråga vid socialnämndens sammanträde 2019-03-05, om 

ekonomiskt bistånd till tandvård. Det görs en bedömning om 

tandvården är skälig och nödvändig. Ett kostnadsförslag från 

tandläkare tas in. Det finns i dagsläget ingen förtroende-

tandläkare. I normalfallet avslås ekonomiskt bistånd till 

tandvård som är påbörjad innan ansökan lämnas in, undantaget 

när det handlar om akuta tandvårdsåtgärder.  

 

 Lägesrapport från arbetet med det nya äldreboendet. För 

närvarande pågår arbete med boendets ritningar. 

 

____________ 
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SN § 65   SN.2018.299     
 

Rapport om Södergården  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

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

löpande rapportera till nämnden om arbetsmiljön på Södergården. 

I nuläget finns ingen ny information att lämna. Den utsedda gruppen 

träffas under vecka 15. 

 

____________ 
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SN § 66   SN.2019.91     
 

Handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
inom socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av socialförvaltningens 

handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Sammanfattning 
Arbetsgivaren och de fackliga företrädarna har gemensamt arbetat fram 

handlingsplaner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Handlingsplanerna är framtagna inom respektive samverkansgrupp 

(FÖSAM och LOSAM). Handlingsplanerna ska redovisas för 

socialnämnden. Följande handlingsplaner är framtagna: 

 Tallgården, framtagen vid LOSAM 2019-01-14 

 Hemsjukvården, framtagen vid LOSAM 2019-02-14 

 Arbetsmarknad och integration, framtagen vid LOSAM 2019-

02-20 

 LSS-verksamheten, framtagen vid LOSAM 2019-02-25 

 Socialförvaltningens stab/övergripande, framtagen vid FÖSAM 

2019-02-27 

 Hemvården, framtagen vid LOSAM 2019-03-13 

 Södergården, framtagen vid LOSAM 2019-03-14 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan Tallgården 

Handlingsplan hemsjukvården 

Handlingsplan arbetsmarknad/integration 

Handlingsplan LSS-verksamheten 

Handlingsplan stab/övergripande 

Handlingsplan hemvården 

Handlingsplan Södergården  

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningen, personalkontoret
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SN § 67   SN.2017.215     
 

Riktlinjer för socialförvaltningens integrationsarbete  

 

Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till socialnämndens arbetsutskott. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2017-09-28 § 174 att anta riktlinjer för 

socialförvaltningens integrationsarbete. Sedan dess har det skett vissa 

förändringar av arbets- och ansvarsfördelningen för integrationsarbetet 

i Örkelljunga kommun. Enheten för arbetsmarknad och integration 

lämnar 2019-02-18 ett förslag till reviderade riktlinjer för 

socialförvaltningens integrationsarbete. 

Förslag 
Stefan Svensson (SD) yrkar att ärendet återremitteras. Som grund för 

återremissyrkandet finns följande ändrings- och tilläggsförslag: 

Punkt 7.1 - tillägg av följande text: 

 På ett tydligt sätt informera individen vilka skyldigheter hon 

eller han har. Upplys om lokal ordningsstadga. 

 Informera om att målet är att individen så snart som möjligt 

förväntas vara självförsörjande och att ekonomiskt stöd är 

tillfälligt. 

 Informera om vilka möjligheter det finns, att hos 

Migrationsverket ansöka om återvändarbidrag/ 

återetableringsstöd. Ansvarig handläggare ska finnas för detta, 

och informationen ska alltid lämnas till den enskilde individen. 

 All information lämnas alltid både skriftligt och muntligt  

Punkt 8, uppföljning på verksamhetsnivå: 

 Prognosen som lämnas från Arbetsförmedlingen på antal 

individer som lämnar etableringen, och beräknas söka 

ekonomiskt bistånd, ska lämnas månadsvis och ej kvartalsvis. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet vid 

dagens sammanträde. Ordförande finner att socialnämnden 

återremitterar ärendet. Ärendet tas upp vid arbetsutskottets 
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sammanträde 2019-04-16, då Stefan Svenssons (SD) ändrings- och 

tilläggsförslag ska behandlas. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderade riktlinjer, med ändringar markerade 

Riktlinjer för socialförvaltningens integrationsarbete (förslag till 

revidering 2019-02-18)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-04-16



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-04-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 68   SN.2019.90     
 

Uppföljning av serveringstillstånd 2018 och tillsynsplan 
2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen enligt alkohollagen för 2018, samt 

att fastställa tillsynsplanen för den planerade tillstånds- och 

tillsynsverksamheten enligt alkohollagen för 2019. 

 

Sammanfattning 
Enligt 9 kap 2 § 3 stycket alkohollagen ska kommunerna upprätta en 

tillsynsplan för tillstånds- och tillsynsverksamheten. Planen ska skickas 

till Länsstyrelsen. 

Alkoholhandläggarna NN och NN från Ängelholms kommun har tagit 

fram en uppföljning för 2018 och ett förslag till tillsynsplan för 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av serveringstillstånd 2018 och förslag till tillsynsplan 

2019  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Skåne 

Alkholhandläggare
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SN § 69   SN.2018.157     
 

Dataskyddsombud för socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att utse Michael Werner till dataskyddsombud för 

socialnämnden i Örkelljunga kommun, från och med 2019-

05-15. 

 

Sammanfattning 
Sedan 2018-05-25 gäller dataskyddsförordningen (GDPR). 

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av 

personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Enligt artikel 37 i 

förordningen ska den personuppgiftsansvarige utse ett 

dataskyddsombud om personuppgiftsbehandlingen görs av en 

myndighet eller offentligt organ. Dataskyddsombudet har en 

rådgivande och kontrollerande funktion. 

Uppdraget för nuvarande dataskyddsombud gäller till och med 2019-

05-14. Det finns ett förslag om att Michael Werner blir nytt 

dataskyddsombud för kommunstyrelsen och nämnderna i Örkelljunga 

kommun, från och med 2019-05-15. Michael Werner är anställd av 

Örkelljunga kommun. 

Beslutet om att utse dataskyddsombud måste fattas av respektive 

politiskt organ. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Datainspektionen 

Michael Werner
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SN § 70   SN.2019.72     
 

Nedläggning av faderskapsutredning  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 2 kap 7 § 1 stycket punkt 1-2, lägga ned utredningen 

angående fastställande av faderskapet avseende NN, 

20xxxxxx-xxxx. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN, 20xxxxxx-xxxx 

2018-10-23 inkom underrättelse från Skatteverket om inflyttat barn. 

Faderskapsutredning inleds. 

Av utredningen framgår att barnets moder har uppgett vem som är 

barnets fader. Denna person är emellertid försvunnen efter en händelse 

i X. Det finns underlag som styrker moderns berättelse, men det 

bedöms ändå vara omöjligt att få fram nödvändiga upplysningar för att 

definitivt fastställa faderskapet. 

Socialnämnden får lägga ned en påbörjad faderskapsutredning i 

följande fall: 

 Om det är omöjligt att få fram erforderliga upplysningar för att 

bedöma faderskapet. 

 Det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt 

av domstol. 

 Modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat 

samtycke till adoption av barnet enligt 4 kap 5a §. 

 Det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt 

utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller 

utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes 

psykiska hälsa. 

Bedömningen från familjerättshandläggaren är att det enligt punkt ett 

och två är omöjligt bedöma och fastställa faderskapet. Mot denna 

bakgrund föreslår handläggaren att socialnämnden beslutar att lägga 

ned utredningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande om nedläggning av faderskapsutredning 
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____________ 
 
Expedieras till: 

Modern 

Familjerätten i Helsingborg



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-04-02  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 71   SN.2019.73     
 

Nedläggning av faderskapsutredning  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 2 kap 7 § 1 stycket punkt 1-2, lägga ned utredningen 

angående fastställande av faderskapet avseende NN, 

20xxxxxx-xxxx. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN, 20xxxxxx-xxxx 

2018-10-23 inkom underrättelse från Skatteverket om inflyttat barn. 

Faderskapsutredning inleds. 

Av utredningen framgår att barnets moder har uppgett vem som är 

barnets fader. Denna person är emellertid försvunnen efter en händelse 

i X. Det finns underlag som styrker moderns berättelse, men det 

bedöms ändå vara omöjligt att få fram nödvändiga upplysningar för att 

definitivt fastställa faderskapet. 

Socialnämnden får lägga ned en påbörjad faderskapsutredning i 

följande fall: 

 Om det är omöjligt att få fram erforderliga upplysningar för att 

bedöma faderskapet. 

 Det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt 

av domstol. 

 Modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat 

samtycke till adoption av barnet enligt 4 kap 5a §. 

 Det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt 

utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller 

utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes 

psykiska hälsa. 

Bedömningen från familjerättshandläggaren är att det enligt punkt ett 

och två är omöjligt bedöma och fastställa faderskapet. Mot denna 

bakgrund föreslår handläggaren att socialnämnden beslutar att lägga 

ned utredningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande om nedläggning av faderskapsutredning 
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____________ 
 
Expedieras till: 

Modern 

Familjerätten i Helsingborg
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Nedläggning av faderskapsutredning.  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 2 kap 7 § 1 stycket punkt 1-2, lägga ned utredningen 

angående fastställande av faderskapet avseende NN, 

20xxxxxx-xxxx. 

 

Sammanfattning 
Ärendet gäller: NN, 20xxxxxx-xxxx 

2018-10-23 inkom underrättelse från Skatteverket om inflyttat barn. 

Faderskapsutredning inleds. 

Av utredningen framgår att barnets moder har uppgett vem som är 

barnets fader. Denna person är emellertid försvunnen efter en händelse 

i X. Det finns underlag som styrker moderns berättelse, men det 

bedöms ändå vara omöjligt att få fram nödvändiga upplysningar för att 

definitivt fastställa faderskapet. 

Socialnämnden får lägga ned en påbörjad faderskapsutredning i 

följande fall: 

 Om det är omöjligt att få fram erforderliga upplysningar för att 

bedöma faderskapet. 

 Det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt 

av domstol. 

 Modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat 

samtycke till adoption av barnet enligt 4 kap 5a §. 

 Det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt 

utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller 

utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes 

psykiska hälsa. 

Bedömningen från familjerättshandläggaren är att det enligt punkt ett 

och två är omöjligt bedöma och fastställa faderskapet. Mot denna 

bakgrund föreslår handläggaren att socialnämnden beslutar att lägga 

ned utredningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande om nedläggning av faderskapsutredning  
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____________ 
 
Expedieras till: 

Modern 

Familjerätten i Helsingborg
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Inbjudan till politikerdialog 2019-04-23 om mottagande 
av asylsökande och nyanlända  

 

Socialnämnden beslutar 

att max fem deltagare från socialnämnden kan medverka, samt 

att uppdra åt socialnämndens arbetsutskott att vid 

sammanträdet 2019-04-16 besluta om vem som åker, samt 

att arvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst och 

reseersättning utgår.  

 

Sammanfattning 
2019-04-23 arrangerar Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet 

Skåne, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Region Skåne en 

politikerdialog i Malmö. Syftet är att uppnå dialog om möjligheter och 

utmaningar kring mottagande av asylsökande och nyanlända i Skåne. 

Frågan till socialnämnden är om Örkelljunga kommun ska delta med en 

eller flera representanter vid politikerdialogen. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden är positiv till deltagande på politikerdialogen. Antalet 

deltagare maximeras till fem, och arbetsutskottet bestämmer vid 

sammanträdet 2019-04-16 vem som deltar. Arvode, ersättning för 

förlorad arbetsinkomst och reseersättning ska kunna utgå. 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan politikerdialog 2019-04-23  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialnämndens ledamöter och ersättare (för anmälan av intresse) 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-04-16
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Individanpassat brandskydd - utlåning av portabla 
vattensprinklers  

 

Socialnämnden beslutar 

att socialförvaltningen vid behov kan låna ut portabla 

vattensprinklers till identifierade personer, där hög risk 

finns för allvarliga tillbud som kan leda till brand, oavsett 

om den enskilde bor i ordinärt eller särskilt boende. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen och räddningstjänsten genomför ett pilotprojekt för 

brandskydd i enskildas hem inom hemvårdsområdena centrum 2 och 

nord. Projektet pågår till och med 2019. 

Inom ramen för projektet har det uppmärksammats fall med stor risk 

för brandtillbud. I dessa fall kan installation av en mobil vattensprinkler 

förhindra att tillbud orsakar brand i bostaden. 

I tjänsteskrivelse 2019-03-25 föreslår socialchef Jennie Andersson och 

utvecklingsstrateg Susanne Olsson att socialförvaltningen vid behov 

ska kunna låna ut portabla vattensprinklers till identifierade personer 

när det finns hög risk för allvarliga tillbud som kan leda till brand. 

Utlåning ska kunna ske både till personer som bor i ordinärt och särskilt 

boende. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om utlåning av portabla vattensprinklers  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialchef 

Utvecklingsstrateg
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SN § 75   SN.2019.103     
 

Scenariobeskrivning avseende ekonomiskt bistånd till 
nyanlända  

 

Socialnämnden beslutar 

att översända socialchefens tjänsteskrivelse (daterad 2019-03-

26) till kommunstyrelsen för kännedom, samt 

att poängtera att det kommer att krävas fler handläggare inom 

enheten för arbetsmarknad och integration (idag finns en 

handläggare), om utvecklingen fortsätter i enlighet med 

beskrivningen i socialchefens tjänsteskrivelse. 

 

Sammanfattning 
Socialchef Jennie Andersson lämnar 2019-03-26 en tjänsteskrivelse 

med beskrivningar av olika scenarier avseende ekonomiskt bistånd till 

nyanlända. I tjänsteskrivelsen framgår bland annat följande. 

Under asylprocessen får de asylsökande dagersättning från 

Migrationsverket. Personer som fått uppehållstillstånd går in i 

etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen, där Försäkringskassan 

betalar ut etableringsersättning som längst i två år. Nästa steg är 

självförsörjning, eller i annat fall Försäkringskassans jobb- och 

utvecklingsgaranti under som längst 450 dagar. 

Många av de som kom till Sverige för några år sedan börjar nu lämna 

etableringsinsatserna. Relativt få av dessa är självförsörjande, vilket 

innebär att antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd ökar. 

Prognosen för Örkelljunga kommun är att 46 personer lämnar 

etableringsinsatser under 2019. Åtta av dessa bedöms vara 

självförsörjande. Därutöver flyttar personer mellan kommunerna. 

Under januari-mars fanns ett inflöde till Örkelljunga kommun med 

ungefär en person per vecka.  

Konsekvensen för Örkelljunga kommun väntas bli ökade kostnader för 

ekonomiskt bistånd. Utifrån prognosen och antalet inflyttade hittills 

under året, skulle det ekonomiska biståndet till nyanlända kunna 

komma att uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor för år 2019. 

I Örkelljunga kommun finns eller planeras följande insatser: 
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 Projektet Etablering av Nyanlända på Arbetsmarknaden (ENA) 

pågår till och med september 2019, i samverkan med 

Arbetsförmedlingen. 

 Två ansökningar till FINSAM om arbete och studier. "Första 

steget" vänder sig till kvinnor och "Jämna steget" vänder sig till 

män. Örkelljunga kommun har ansökt om en tjänst i respektive 

projekt. 

 Access, treårigt ESF-projekt med syfte att hjälpa personer till 

arbete. 

 Dialog med SFI för att individerna ska kunna få mer 

svenskundervisning, och om försök med praktik för nyanlända. 

 Språkcafé via föreningen IFALL. 

 Ansökan till Länsstyrelsen om medel enligt §37. 

 

Socialchefens förslag till beslut är att översända tjänsteskrivelsen till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget att översända 

tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen för kännedom. Socialnämnden 

gör ett tillägg där det poängteras att det kommer att krävas fler 

handläggare inom enheten för arbetsmarknad och integration (idag 

finns en handläggare), om utvecklingen fortsätter i enlighet med 

beskrivningen i socialchefens tjänsteskrivelse. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse scenariobeskrivning ekonomiskt bistånd till nyanlända  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-02-25 § 16 att ändra 

kommunstyrelsens och nämndernas reglementen. Ändringen innebär att 

tidigare skrivningar om personuppgiftslagen tas bort och ersätts med 

dataskyddsförordningen. 

Kommunfullmäktige behandlar 2019-02-25 § 20 KPMG:s 

granskningsrapport om socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder 

för att nå en budget i balans, samt socialnämndens svar till KPMG. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationsärendet till 

handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-03-06 § 67 att utse ett folkhälsoråd 

med fem ledamöter och fem personliga ersättare. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-03-06 § 77 att lägga socialnämndens 

beslut om återrapportering av intern kontroll 2018 till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-03-06 § 78 att lägga socialnämndens 

beslut om plan för intern kontroll 2019 till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-03-06 § 79, i enlighet med 

socialnämndens förslag, att inte arbeta vidare med området 

återvändandebidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut av kommunfullmäktige 2019-02-25 om revidering av 

reglementen 

Beslut av kommunfullmäktige 2019-02-25 om revisionens granskning 

av socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i 

balans 

Beslut av kommunstyrelsen 2019-03-06 om val av ledamöter och 

ersättare i Folkhälsoråd 

Beslut från kommunstyrelsen 2019-03-06 om återrapporteringen av 

socialnämndens plan för intern kontroll 2018 
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Beslut av kommunstyrelsen 2019-03-06 om socialnämndens plan för 

intern kontroll 2019 

Beslut från kommunstyrelsen 2019-03-06 om återvändandebidrag  

 

____________ 
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Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapporter för januari och februari 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport januari 2019 

Referenser till rapport i januari 

Omvärldsrapport februari 2019 

Referenser till rapport i februari  

 

____________ 
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Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2019-02-27 - 2019-03-26: 

2019-02-25--27 - Skrivelse från brukare inom hemvården, med några 

önskemål - dnr SN.2019.84 

2019-02-28 - Skrivelse till socialnämndens ledamöter från Narconon 

Eslöv med önskan om att boka möte - dnr SN.2019.79 

2019-03-04 - Skrivelse från Försäkringskassan med förtydligande om 

bestämmelserna för retroaktiv utbetalning av assistansersättning till 

kommuner - dnr SN.2019.82 

2019-03-04 - Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg om 

tillsyn av handläggningen för vuxna med missbruksproblem, samt två 

klagomål som ligger till grund för granskningen - dnr SN.2019.83 

2019-03-14 - Skrivelse från Myndigheten för delaktighet, om 

tillgänglighetspris Access City Award 2020 - dnr SN.2019.94 

2019-03-21 - Skrivelse från Kommunal om deras rapport 

"Välfärdsteknik för hälsa, trygghet och utveckling i arbetet" - dnr 

SN.2019.97 

2019-03-21 - Skrivelse från SKL om patientförsäkring i kommunal 

hälso- och sjukvård - dnr SN.2019.98 

2019-03-22 - Skrivelse med klagomål om hanteringen av sommarjobb 

på Tallgården - dnr SN.2019.100 

 

____________ 
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Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2019-03-05 - 2019-04-01 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (fyra ärenden) 

Delegationsbeslut 2019-03-01 - 2019-03-31 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut i övrigt: 

 Beslut av verksamhetschef om att återkalla serveringstillståndet 

för tidigare ägaren av Christolas Pizzeria, eftersom 

serveringsstället överlåtits till ny ägare. - dnr SN.2015.367 

 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Helsingborgs stad och 

Örkelljunga kommun avseende samverkan kring familjerätten. 

Avtalet undertecknat av socialchef. - dnr SN.2016.249 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 
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Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2019-03-07 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om omplacering enligt § 11 LVU. Omplaceringen sker 

2019-03-11. 

 

____________ 
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Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-01-22 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (boendeplacering) 

Dom 2019-02-27: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-03-08 

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

interimistiskt beslut 

Beslut 2019-03-15: Förvaltningsrätten beviljar den enskilde 

interimistiskt bistånd i form av fortsatt HVB-placering, fram tills att 

ärendet avgjorts 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-07-12 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2019-13-19: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

____________ 
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Patientsäkerhetsberättelse 2018  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om patientsäkerhetsberättelsen för 2018 

till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Vårdgivare ska enligt 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. I denna ska det framgå hur arbetet med 

patientsäkerhet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 

åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, vilka resultat som 

uppnåtts och vilka förbättringsförslag som finns. 

Cecila Stewart (tillförordnad verksamhetschef) och Ingela Roth 

(tidigare tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska) har tagit fram 

en patientsäkerhetsberättelse för 2018. Patientsäkerhetsberättelsen 

överlämnas till socialnämnden som information. 

Föredragning 
Cecilia Stewart och Ingela Roth berättar muntligen om de viktigaste 

punkterna i patientsäkerhetsberättelsen för 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2018  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Verksamhetschef hälso- och sjukvården 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Hemsidan (patientsäkerhetsberättelsen)
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Övriga frågor  

Annika Jönsson (M) berättar att Hälsa med hästkraft har kontaktat 

henne med ett förslag om att en träff ska hållas mellan dem och 

socialnämnden. Hälsa med hästkraft vill informera om planer och idéer 

för framtiden. Annika Jönsson (M) tar upp frågan för att höra nämndens 

synpunkter. I diskussionen uttrycks önskemål om att under en dag 

besöka några olika verksamheter. Det framförs också förslag om att 

hålla nämndssammanträden på andra platser än i kommunhuset. 

Lennart Anderberg (SD) berättar att han, tillsammans med Birgit 

Svensson (MP) och Kerstin Danielsson (KD), kommer att delta vid en 

ny träff om projektet Jämlik demensvård. 

Annika Jönsson (M) redovisar att hon fått ett brev från en brukare inom 

daglig verksamhet som önskar ökad ersättning för det arbete som 

utförs. Med anledning av brevet förs en diskussion om nivån på 

habiliteringsersättningen i Örkelljunga kommun. Ett detaljerat underlag 

om dagens ersättning och regler ska tas fram, för att ligga till grund för 

svaret till brukaren. 

Socialchef Jennie Andersson lämnar sin tjänst vid månadsskiftet 

april/maj 2019, och riktar ett tack till socialnämnden. 


