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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 196   SN.2018.8     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen med ändring enligt nedan. 

 

 

Beskrivning 
Ärendet "Redovisning av kartläggning på Södergården" lyfts ut från 

dagordningen. 

Övrig fråga anmäls till § 224. 

 

____________ 
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SN § 197   SN.2018.278     
 

Presentation från Silviautbildad personal om 
kommunens demensarbete  

 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Den Silviadiplomerade personalen lämnar en presentation som handlar 

om kommunens arbete med demens. 

Örkelljunga kommun har en Silviadiplomerad grupp bestående av 

undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. I 

dagsläget är Örkelljunga den enda kommun i Sverige som har en sådan 

grupp.  

Örkelljunga kommun är del av projektet för jämlik demensvård. Syftet 

med projektet är att förbättra livskvaliteten för personer med kognitiv 

sjukdom och demens, och deras anhöriga, genom att skapa en 

sammanhållen vårdkedja. 

Antalet äldre över 80 år ökar, och bedöms fortsätta öka fram till 2035. 

Personalen presenterar sju förbättringsidéer för demensvården i 

Örkelljunga kommun. 

 Nätverksträffar 

 Rond för kognitiv svikt 

 Checklista om tidiga tecken på demens 

 Utforma en processkarta om hur kommunen ska ta emot och 

agera vid signaler om kognitiv svikt 

 Informationsbroschyr 

 Skapa ett demensteam/kognitiv stödgrupp som ska lotsa den 

enskilde genom hela vårdkedjan 

 Utbildningssatsning 

 

____________
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SN § 198   SN.2018.2     
 

Socialchefen informerar  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchefen lämnar information. 

 I Socialstyrelsens senaste brukarundersökning får hemvården 

och de särskilda boendena i Örkelljunga kommun mycket höga 

nöjdhetstal. 

 Socialchefen ställer en fråga till socialnämnden om äldre i 

Skånes Fagerhult ska kunna bo kvar på orten genom att placeras 

på det privata äldreboendet. Socialnämndens allmänna 

uppfattningen är att det ska vara en relativt generös inställning 

för personer som har starkt önskemål om att bo på det privata 

äldreboendet. 

 

____________ 
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SN § 199   SN.2017.279     
 

Begäran från Kommunal om åtgärd enligt 6 kap 6a § 
arbetsmiljölagen, gällande Södergårdens särskilda 
boende  

 

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder och lägga informationen till 

handlingarna, samt 

att uppdra åt socialchefen att löpande rapportera till nämnden 

om arbetsmiljön på Södergården.  

 

Sammanfattning 
2017-11-09 lämnas en begäran från Kommunal till Arbetsmiljöverket 

angående arbetsmiljön på Södergården. Arbetsmiljöverket översänder i 

december 2018 en kommunicering där de meddelar att de överväger att 

besluta om ett föreläggande mot Örkelljunga kommun avseende fyra 

områden. Socialnämnden lämnar 2018-01-09 § 14 ett yttrande till 

Arbetsmiljöverket. 

Arbetsmiljöverket har sänt ett föreläggande (daterat 2018-05-18) till 

Örkelljunga kommun där de förelägger kommunen att, vid vite av 50 

000 kronor, vidta åtgärder inom två områden: 

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete - rutiner för medverkan samt 

utredning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud 

2. Undersökning, riskbedömning och vidta åtgärder - 

organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Örkelljunga kommun lämnar 2018-09-13 en redovisning till 

Arbetsmiljöverket. I redovisningen görs en genomgång av vidtagna 

åtgärder inom de två områden där Arbetsmiljöverket krävt åtgärder. 

Utöver redovisningen medföljer rutin för tillbud och olycksfall, rutin 

för samverkan gällande systematiskt arbetsmiljöarbete, rapport från 

Feelgood avseende Södergården, samt en samlad handlingsplan. 

Socialnämndens behandling 
Vid socialnämndens sammanträde framförs önskemål om att nämnden 

löpande ska få rapporter om arbetsmiljön på Södergården.  
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  Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden godkänner vidtagna åtgärder och lägger informationen 

till handlingarna. Socialnämnden lämnar uppdrag till socialchefen att  

löpande rapportera till nämnden om arbetsmiljön på Södergården.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut från Arbetsmiljöverket om föreläggande enligt 6 kap 6a § 

arbetsmiljölagen 

Redovisning och vidtagna åtgärder utifrån föreläggande från 

Arbetsmiljöverket 

Bilaga: Rutin för tillbud och olycksfall 

Bilaga: Rutin för samverkan gällande systematiskt arbetsmiljöarbete 

Bilaga: Rapport från Feelgood om Södergården 

Bilaga: Handlingsplan  

 

____________ 
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SN § 200   SN.2018.72     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2018-02-14 lämnas en rapport enligt Lex Sarah som berör en boende på 

Södergården. En del av dennes madrass saknades och var därför 

tunnare än normalt, vilket lett till ett begynnande trycksår. 

Rapporten har utretts av socialförvaltningens medicinskt ansvariga 

sjuksköterska (MAS). Direkt efter upptäckten lades det in en 

tryckförebyggande madrass hos den berörda personen. Enhetschefen 

har pratat med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal om hanteringen 

av madrasser. Direktiv har lämnats av MAS om tryckförebyggande 

madrasser. Madrasser har köpts in för akuta situationer. Genomgång av 

befintliga madrasser har gjorts. Utbildningsinsatser planeras. 

Bedömningen är att händelsen är allvarlig men inte så allvarlig att den 

behöver anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschefer Södergården 

Utredare



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-09-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 201   SN.2018.83 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna och planerade åtgärder, samt 

att inte göra anmälan till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 
2018-02-21 lämnas en rapport enligt Lex Sarah avseende en händelse 

på Södergården där den boende inte kunnat gå på toaletten under 

natten, trots att täta tillsyner skulle göras. 

Rapporten har utretts av socialförvaltningens medicinskt ansvariga 

sjuksköterska. Under den aktuella natten var det hög arbetsbelastning 

på grund av många larm. Det saknades dokumentation i 

verksamhetssystemet Treserva om de extra tillsynerna. Samtal har förts 

med personalen i anslutning till händelsen. Händelsen och vikten av 

dokumentation i Treserva har tagits upp vid arbetsplatsträffar. 

Utbildningsinsatser om Treserva har genomförts för 

omvårdnadspersonal. Vårdtyngdmätningar planeras på avdelningarna. 

Bedömningen är att händelsen är allvarlig men inte så allvarlig att den 

behöver anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschefer Södergården 

Utredare
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SN § 202   SN.2018.142 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 
2018-04-04 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten berör en 

händelse på Södergården i mars 2018 där en plånbok har försvunnit 

från ett värdeskåp. 

Rapporten har utretts av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Stölden har 

polisanmälts. Samtal har hållits med personalen på boendet. Anhöriga 

har fått information. Det finns anvisningar från 2010, beslutade av 

socialnämnden, om hur privata medel ska hanteras inom äldre-

omsorgen. Nya rutiner har tagits fram som berör kontanthantering, 

nyckel till värdeskåp, låsning av lägenheter nattetid och rutin gällande 

stöld. Det har också tagits fram ett dokument för nyckelkvittens. 

Slutsatsen i utredning är bland annat att om personal på särskilt boende 

ska ha någon form av ansvar för de boendes privat pengar bör de vara 

inlåsta i värdeskåp och kassablad föras. Om nuvarande anvisningar från 

2010 inte följs bör ett nytt förslag tas fram. I utredningen framhålls att 

alla händelser ska dokumenteras i verksamhetssystemet Treserva. 

Bedömningen är att händelsen inte behöver anmälas till Inspektionen 

för vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning 

Bilaga hantering privata medel inom äldreomsorgen 

Kvittering av värdeskåpsnyckel  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschefer Södergården 

Utredare
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SN § 203   SN.2018.155 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 
2018-04-20 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. Rapporten berör en 

händelse på Södergården i april 2018 där 100 kronor försvunnit från en 

plånbok. 

Rapporten har utretts av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Den 

boende har själv haft hand om sina pengar och inte haft dem inlåsta i 

värdeskåp. Händelsen är polisanmäld. Samtal har hållits med 

personalen på boendet. Anhöriga har fått information. Det finns 

anvisningar från 2010, beslutade av socialnämnden, om hur privata 

medel ska hanteras inom äldreomsorgen. Nya rutiner har tagits fram 

som berör kontanthantering, nyckel till värdeskåp, låsning av 

lägenheter nattetid och rutin gällande stöld. Det har också tagits fram 

ett dokument för nyckelkvittens. 

Slutsatsen i utredningen är att det inte går att bevisat att stöld skett. Om 

personal på särskilt boende ska ha någon form av ansvar för de boendes 

privat pengar bör de vara inlåsta i värdeskåp och kassablad föras. Om 

nuvarande anvisningar från 2010 inte följs bör ett nytt förslag tas fram. 

I utredningen framhålls att alla händelser ska dokumenteras i 

verksamhetssystemet Treserva. Bedömningen är att händelsen inte 

behöver anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Lex Sarah-utredning  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschefer Södergården 

Utredare
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SN § 204   SN.2018.256     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2018-08-27 lämnas en rapport enligt Lex Sarah, avseende en händelse 

på Södergården som rör bemötandet av en boende. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad 

version)  

 

____________ 
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Justerandes 
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SN § 205   SN.2018.276 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2018-09-13 lämnas en rapport enligt Lex Sarah som berör problem med 

dokumentation i verksamhetssystemet Treserva av en enskild brukares 

ärende. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering enligt Lex Sarah (avidentifierad version)  

 

____________ 
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SN § 206   SN.2018.277 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om den inkomna Lex Sarah-rapporten 

till handlingarna, samt 

att utreda rapporten enligt gällande rutin. 

 

Sammanfattning 
2018-09-13 lämnas en rapport enligt Lex Sarah som berör problem med 

dokumentation i verksamhetssystemet Treserva av en enskild brukares 

ärende. 

Rapporten kommer att utredas av socialförvaltningen. När utredningen 

är gjord återkommer ärendet till socialnämnden för beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad version)  

 

____________ 
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SN § 207   SN.2018.134     
 

Ekonomisk rapport  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten. 

 

Socialnämnden meddelar kommunstyrelsen  

att  socialnämndens bedömning är att det är osannolikt att 

resultatmålet för 2018 om minus åtta miljoner kronor (enligt 

nämndens beslut 2018-08-14 § 168) kommer att uppnås, och 

att det med dagens sifferunderlag är mer troligt att 

underskottet blir minus 12-14 miljoner kronor. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport för perioden till och med 2018-08-31. 

Socialnämndens arbetsutskott fattar 2018-09-18 § 243 beslut om att 

meddela kommunstyrelsen att arbetsutskottets bedömning är att det är 

osannolikt att resultatmålet för 2018 om minus åtta miljoner kronor 

(enligt nämndens beslut 2018-08-14 § 168) kommer att uppnås. 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden diskuterar den ekonomiska situationen. Särskilt 

diskuteras hur stort underskottet för 2018 kan förväntas bli. 

Förslag 
Niclas Bengtsson (SD) yrkar att socialnämnden ska överlämna 

arbetsutskottets bedömning, med tillägg av att socialnämnden också 

bedömer att underskottet blir minus 12-14 miljoner kronor. 

Pär Nilsson (L) och Birgit Svensson (MP) instämmer i yrkandet från 

Niclas Bengtsson (SD). 

Patric Carlsson (S) yrkar att det utöver Niclas Bengtssons tillägg även 

ska framgå att bedömningen görs utifrån dagens sifferunderlag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner efter avslutad diskussion att socialnämnden är enig 

om att meddela kommunstyrelsen att det är osannolikt att resultatmålet 

för 2018 om minus åtta miljoner kronor (enligt nämndens beslut 2018-

08-14 § 168) kommer att uppnås, samt att det med dagens 
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  Utdragsbestyrkande 

 

sifferunderlag är mer troligt att underskottet blir minus 12-14 miljoner 

kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t.o.m 2018-08-31  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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SN § 208   SN.2018.253     
 

Redovisning av ekonomiska åtgärder  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2018-08-14 § 168 att uppdra åt 

socialförvaltningen att arbeta vidare med redovisade åtgärder i 

delårsrapporten, som syftar till att minska kostnaderna. Socialnämnden 

beslutar även att godkänna socialchefens åtgärdsplan med specifika 

åtgärder för att minska kostnaderna under 2018. 

Socialchef Jennie Andersson redovisar pågående och planerade 

åtgärder avseende socialnämndens ekonomi. Anställningsstopp råder. 

Stor återhållsamhet gäller för utbildningar och inköp. Stabspersonal har 

kortsiktigt ersatt vakanta chefstjänster. Nya scheman för Södergården 

och Tallgården är framtagna, men väntas inte få några större 

ekonomiska konsekvenser. Omprövningar av befintliga biståndsbeslut 

inom hemvården har inte kunnat genomföras som planerat, på grund av 

tillfälliga vakanser inom biståndshandläggningen. Åtgärdsarbete pågår 

när det gäller nattbemanningen i servicelägenheterna och kafeterian i 

kommunhuset. Översyner pågår inom personlig assistans, daglig 

verksamhet, matdistributionen och ekonomisk bistånd. Översyner 

planeras avseende fordon och familjehem. Stödboendeverksamheten 

kommer löpande behöva förändras till följd av minskat antal boende. 

 

____________ 
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SN § 209   SN.2017.225     
 

Socialnämndens Målstyrningsprocess och 
Nämndsstyrkort  

 

 

Socialnämnden beslutar 

att inför 2019 förändra socialnämndens styrkort i enlighet med 

nedanstående förslag. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2017-10-31 § 190 att godkänna styrkort 2018-

2019 för socialnämnden. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2018-09-18 § 245 att uppdra åt 

socialchefen att arbeta fram förslag på tillägg och ändringar i styrkorten 

enligt följande. 

 Nytt mål om ungdomar och trygghet. 

 Målet ”Verksamheten ska lämna svar när medborgare tar 

kontakt” ska ses över. Målet ska antingen strykas eller 

omformuleras. 

 Målet ”Sökande med rätt kompetens ska kallas till intervju, 

oavsett den sökandes bakgrund” ska ses över. Målet ska 

omformuleras. 

 Målet ”Svarsfrekvensen vid medarbetarundersökningar ska vara 

lägst 90 procent” ska kompletteras med mål om nöjdhet bland 

medarbetarna. 

 
Socialchefen lämnar 2018-09-21 följande förslag på förändringar av 

styrkortet inför 2019. 

 

 Införa målet "Ungdomars upplevda hälsa ska öka" under 

framgångsfaktorn "Trygghet". 

 

 Stryka målet ”Verksamheten ska lämna svar när medborgare tar 

kontakt”. 

 

 Ersätta målet ”Sökande med rätt kompetens ska kallas till 

intervju, oavsett den sökandes bakgrund” med "Verksamheten 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2018-09-28  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

ska se alla individer som möjlig framtida arbetskraft. Antalet 

anställda med stöd samt antalet praktikplatser ska öka.". 

 

 Införa målet "Medarbetarengagemanget (HME-index) ska öka" 

under framgångsfaktorn "Attraktiv arbetsgivare". 

 

Beslutsunderlag 

Styrkort för socialnämnden 2018-2019  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens chefer och stab
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SN § 210   SN.2018.279     
 

Budget 2019  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna budgetunderlaget, med förändringar enligt nedan, 

inför budget 2019, samt 

att meddela budgetberedningen att socialnämnden äskar 5,6 

miljoner kronor utöver ram, samt 

att meddela budgetberedningen att socialnämndens 

utgångspunkt är att en miljon av det prognostiserade 

underskottet ska sparas in under 2019. 

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att distributionsdelen av hemtjänstinsatsen ”matdistribution” 

ska ingå i beräkningen av maxtaxan för hemtjänstavgiften, 

samt 

att distributionen ska benämnas som en abonnemangsavgift och 

kunna vara hel eller halv, samt 

att införandet ska ske under våren 2019. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit fram budgetunderlag inför budget 2019. 

Budgetunderlaget beskriver dagens verksamhet, utmaningar och vilka 

behov som finns eller väntas uppkomma. 

Det finns behov av att anpassa taxan för matdistribution efter rådande 

rättsläge. I tjänsteskrivelse 2018-09-21 föreslår socialchefen och 

utvecklingsstrategen att distributionsdelen av hemtjänstinsatsen 

”matdistribution” ska ingå i beräkningen av maxtaxan för 

hemtjänstavgiften. Distributionen föreslås benämnas som en 

abonnemangsavgift och kunna vara hel eller halv. Införandet föreslås 

ske under våren 2019. 

Socialförvaltningens redovisning på sammanträdet 
Socialchefen presenterar det utsända budgetunderlaget.  

På tre ställen i det utsända budgetunderlaget behöver det göras 

förändringar. 

1. I texten om särskilda boenden redovisas resultat från 

brukarundersökning. Texten behöver ändras mot bakgrund av 
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Socialstyrelsens nya undersökning som visar på höga 

nöjdhetstal för hemvård och särskilt boende. 

2. Beslutet om ändringar i styrkortet inför 2019 i föregående 

ärende (§ 209) ska föras in i budgetunderlaget. 

3. Tabellen om nyckeltal och/eller volymer ska kompletteras och 

slutföras. 

Utöver dessa förändringar behöver socialnämnden ta ställning till om 

det ska lämnas äskande till budgetberedningen utöver ram. 

Socialförvaltningen har som underlag tagit fram en bedömning inför 

2019, utifrån dagens omständigheter. Bedömningen ser ut enligt 

följande. 

Verksamhet   2018 2019 

Nämnd och ledning  +0,4 0 

Äldreomsorg och hemsjukvård -4,4 -4,1 

Funktionsnedsättning  -3,5 0 

Individ- och familjeomsorg  -1,4 -1,4 

Flykting och ensamkommande -4,0 0 

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad -1,1 -1,1 

Summa   -14 -6,6 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden är överens om att komplettera budgetunderlaget med tre 

punkter enligt ovan, samt att lämna förslag till kommunfullmäktige om 

att beräkning av maxtaxan för hemtjänstavgiften ska göras i enlighet 

med tjänsteskrivelsen 2018-09-21.  

Socialnämnden diskuterar vilket äskande som ska lämnas till 

budgetberedningen, samt hur stor del av det förväntade underskottet 

2019 som är möjligt att spara in. 

Förslag 
Patric Carlsson (S), med instämmande av Christer Unosson (KD), yrkar 

att socialnämnden äskar 5,6 miljoner kronor och sparar in 1,0 miljon 

kronor av det förväntade underskottet 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det inte finns några motstridiga yrkanden. 

Socialnämnden beslutar att godkänna det förändrade budgetunderlaget, 

att äska 5,6 miljoner kronor utöver ram och att spara in 1,0 miljon 

kronor. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

beräkningen av maxtaxan för hemtjänstavgiften ska göras i enlighet 

med tjänsteskrivelsen 2018-09-21. 
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Beslutsunderlag 

Budgetunderlag socialnämnden 2019 

Tjänsteskrivelse taxa matdistribution  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomikontoret/budgetberedningen 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens chefer och stab (för kännedom)
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SN § 211   SN.2018.264     
 

Initiativ angående avveckling av personal på HVB 
Hjelmsjövik  

 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga socialchefens svar till handlingarna, samt 

att  initiativet därmed är behandlat. 

 

Sammanfattning 
Christer Unosson (KD) lämnar 2018-09-04 in ett initiativ angående 

avvecklingen av personalen på HVB Hjelmsjövik. Christer Unosson 

(KD) vill få en skriftlig redogörelse om anledningen till att övertalig 

personal inte fått andra arbeten under uppsägningstiden, samt vad 

kostnaderna är för detta. 

Socialchefen överlämnar 2018-09-20 ett skriftligt svar. Av svaret 

framgår att arbetsgivaren inte kan beordra medarbetare att utföra arbete 

utanför det egna anställningsavtalsområdet. Totalt tio anställda blev 

berörda. För fem av dessa gick det inte att ordna omplacering och de 

fick därför en arbetsbefriad uppsägningstid fram till i mitten av 

november 2018. De fem har fått vardera fem månader som 

arbetsbefriad uppsägningstid. Kostnaden för detta är 1 025 000 kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Initiativ angående avveckling av personal på HVB Hjelmsjövik 

Tjänsteskrivelse svar på initiativ angående avveckling av personal på 

HVB Hjelmsjövik  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Christer Unosson (KD)
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SN § 212   SN.2018.261     
 

Ombyggnad arbetsmarknadsenheten  
 

 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen 

att godkänna socialförvaltningens förslag till ombyggnation av 

arbetsmarknadsenhetens lokaler till en beräknad kostnad 

om 110 000 kronor, samt 

att använda investeringsmedel som finns i form av beviljade 

statsbidrag avseende ”tillhandahållande av en väl 

fungerande och anpassad verksamhet för arbete med 

ungdomsarbetslöshet och integration av nyanlända 

medborgare”. 

 

Sammanfattning 
Socialchef Jennie Andersson och enhetschef Magnus Lind lämnar 

2018-09-03 en tjänsteskrivelse och ritning avseende ombyggnation av 

arbetsmarknadsenhetens lokaler på Ringåsvägen i Örkelljunga. 

Arbetsmarknadsenhetens utvecklingen de senaste åren har lett till ökat 

antal brukare och fler målgrupper. I september 2017 inleds projektet 

ENA (Etablering för Nyanlända på Arbetsmarknaden) för att möta 

risken med en kraftig ökning av ekonomiskt bistånd till nyanlända. För 

att skapa nya arbetsplatser har personalens lunchrum gjorts om till 

kontor. Arbetsmarknadsenheten har idag brist på lokaler. Lokalbehovet 

kommer att öka ytterligare när arbetsmarknadsenheten ska ta över 

mottagande av nyanlända från individ- och familjeomsorgen. 

För att hantera arbetsmarknadsenhetens lokalbrist föreslås en 

ombyggnad av arbetsmarknadsenhetens lokaler. Ombyggnaden syftar 

till att skapa fler kontor, ett lunchrum och att förbättra säkerheten. 

Kostnaden beräknas till 110 000 kronor. Förslaget är att godkänna 

ombyggnationen och att använda investeringsmedel i form av beviljade 

statsbidrag avseende ”tillhandahållande av en väl fungerande och 

anpassad verksamhet för arbete med ungdomsarbetslöshet och 

integration av nyanlända medborgare”. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om ombyggnad av arbetsmarknadsenhetens lokaler 

Ritning för ombyggnad på arbetsmarknadsenheten  
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____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Enhetschef arbetsmarknadsenheten (för kännedom)
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SN § 213   SN.2018.249     
 

Revidering av schablontid för inköp till ordinärt boende  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att ta bort schablontiden 0,75 timme per tillfälle för 

postadresserna Åsljunga och Eket, och istället använda 

schablontiden 0,5 timme per tillfälle för alla med inköp som 

biståndsinsats, oavsett deras postadress. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2018-05-02 § 114 att anta reviderade 

schablontider för bistånd i ordinärt boende. Beslutet innebar bland 

annat en utökad schablontid för inköp till vårdtagare med postadress 

Åsljunga och Eket, på grund av avsaknad av dagligvaruaffärer på dessa 

orter. Schablonen är 0,75 timme per tillfälle (45 minuter) för Åsljunga 

och Eket, jämfört med 0,5 timme per tillfälle (30 minuter) i övriga 

kommunen. 

Beslutet har lett till olika underlag för taxor för enskilda personer, 

beroende på postadressen. Mot denna bakgrund finns behov av att 

ändra schablontiden. I tjänsteskrivelse 2018-08-15 föreslås att 

schablontiden om 0,75 timme per tillfälle för postadresserna Åsljunga 

och Eket tas bort. Istället föreslås att schablontiden 0,5 timme per 

tillfälle används för alla med inköp som biståndsinsats, oavsett deras 

postadress. Det påpekas att förändringen inte leder till ökad kostnad. 

Synpunkt vid facklig samverkan 
Vid den fackliga samverkan 2018-09-26 yrkar Kommunal att 

schablontiden ska vara högre än de 0,5 timme per tillfälle som föreslås. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om revidering av schablontid inköp till ordinärt 

boende  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Utvecklingsstrateg 

Treserva-samordnare 

Avgiftshandläggare
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SN § 214   SN.2018.273     
 

Jämförelsemått för 6K och Markaryd  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Jämförelsemått för 2013-2017 har tagits fram av nämndssekreteraren. 

Sedan tidigare finns jämförelsemått för 2013-2016. De jämförelsemått 

som nu tagits fram innehåller uppgifter för 2017. 

Jämförelsemåtten jämför kostnader mellan olika kommuner för sociala 

verksamheter inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS, 

äldreomsorg och arbetsmarknad. Sju kommuner ingår i jämförelsen. 

Dels kommunerna i det så kallade 6K (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, 

Åstorp och Örkelljunga), dels Markaryds kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Jämförelser 6K och Markaryd  

 

____________ 
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SN § 215   SN.2018.158     
 

Ansökan från Skyddsjouren i Ängelholm om kommunalt 
bidrag 2019  

 

 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja 50 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2019 till 

Skyddsjouren i Ängelholm. 

 

Sammanfattning 
Skyddsjouren i Ängelholm ansöker om bidrag från Örkelljunga 

kommun för 2019. De ansöker om tio kronor per kommuninvånare, 

vilket motsvarar ungefär 100 000 kronor. 

I tjänsteskrivelse 2018-08-09 från socialchef och nämndssekreterare 

föreslås att Skyddsjouren beviljas 50 000 kronor, vilket är hälften av 

det sökta beloppet. Motivet till att lämna bidrag är att Skyddsjourens 

verksamhet bedöms vara viktig för personer som utsätts för våld, och 

det ligger i Örkelljunga kommuns intresse att lämna stöd till 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Skyddsjouren i Ängelholm om kommunalt bidrag 2019 

Tjänsteskrivelse Skyddsjouren bidrag 2019  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Skyddsjouren i Ängelholm 

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen 

Controller Serkon
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SN § 216   SN.2017.296     
 

Delegationslista 2018 för beslutsattestanter, 
beställningsrätt och uppföljningsansvar  

 

 

Socialnämnden beslutar 

att verksamhetschef är ersättare för beslutsattest, 

beställningsrätt och uppföljningsansvar för ansvar 7500, 

7510, 7520 och 7530, samt 

att enhetschef för myndighetsutövning är ordinarie för 

beslutsattest, beställningsrätt och uppföljningsansvar för 

ansvar 7610, samt 

att ovanstående förändringar träder i kraft 2018-10-01. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden fastställer 2017-12-05 § 232 delegationslista för 

socialförvaltningen avseende beslutsattestanter, beställningsrätt och 

uppföljningsansvar 2018. Till följd av socialnämndens beslut 2018-09-

04 § 182 om tillfällig organisation finns behov av att förändra den 

beslutade delegationen. 

Ansvar 7500, 7510, 7520 och 7530 

I den nya organisationen finns en verksamhetschef för LSS-

verksamheten. Förslaget är att verksamhetschefen blir ersättare för 

ansvar 7500, 7510, 7520 och 7530. 

Ansvar 7610 

I den nya organisationen har myndighetsutövningen lagts på en 

enhetschef. Tidigare var myndighetsutövningen uppdelad på flera 

enhetschefer. Det behöver förtydligas att ordinarie delegation för 

ansvar 7610 (bistånd) är ställd till enhetschef för myndighetsutövning 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

IT 

Ekonomikontoret 

Berörda enhets- och verksamhetschefer
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SN § 217   SN.2018.65     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  

 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådens 

sammanträde 2018-09-06. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunala pensionärs- och handikappråden 2018-09-06 

(redigerad för saknade personuppgiftssamtycken)  

 

____________ 
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SN § 218   SN.2018.75     
 

Omvärldsrapportering  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapporter för juli och augusti 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport juli 2018 

Referenser till rapport juli 2018 

Omvärldsrapport augusti 2018 

Referenser till rapport augusti 2018  

 

____________ 
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SN § 219   SN.2018.52     
 

Inkomna skrivelser  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2018-08-28 - 2018-09-20: 

2018-08-20 - Skrivelse från anställd med synpunkter på arbetsmiljö 

med mer på Södergården - dnr SN.2018.258 

2018-08-30 - Synpunkt från anhörig om brist på plats på särskilt 

boende - dnr SN.2018.259 S 

2018-08-30 - Skrivelse med protest angående borttagning av delade 

turer - dnr SN.2018.260 

2018-09-05 - Skrivelse med meddelande om avhysning (sänd som 

information till socialnämnden) - dnr SN.2018.267 S 

2018-09-05 - Skrivelse från anställd om arbetsmiljön på Södergården, 

med svar från socialchefen - dnr SN.2018.268 

2018-09-05 - Skrivelse med klagomål mot Skyddsjouren - dnr 

SN.2018.269 S 

2018-09-06 - Skrivelse från Marschen för funktionshindrades 

mänskliga rättigheter (MFFMR) med rubriken "Nya lortsverige" - dnr 

SN.2018.270 

2018-09-06 - Skrivelse från Riksbyggen till hyresgäst om otillåten 

andrahandsuthyrning (sänd som kopia till socialnämnden) - dnr 

SN.2018.271 S 

2018-09-10 - Skrivelse med synpunkter på nedskräpning vid en 

lägenhet som socialförvaltningen hyr - dnr SN.2018.274 S 

2018-09-10 - Skrivelse med komplettering av tidigare lämnad 

intresseanmälan om nationell adoption. - dnr SN.2017.326 S 
 

____________
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SN § 220   SN.2018.31     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2018-08-29 § 247 att avvakta 

med behandlingen av ärendet om fältsekreterarverksamheten, för att 

invänta pågående utredning. Ärendet tas upp till fortsatt behandling av 

kommunstyrelsens arbetsutskott i november 2018. 

Kommunstyrelsen beslutar 2018-09-05 § 154 att lägga socialnämndens 

återrapportering om anslagen till delade turer och ökade 

sysselsättningsgrader till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar 2018-09-05 § 155 att lägga socialnämndens 

återrapportering om placeringar av barn till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar 2018-09-05 § 156 att godkänna 

socialnämndens redovisning med anledning av kommunstyrelsens 

uppdrag från 2018-06-21 avseende underskott. 

Kommunstyrelsen beslutar 2018-09-05 § 157 att godkänna 

socialnämndens redovisning med anledning av kommunstyrelsens 

uppdrag från 2018-06-21 avseende projekt inom arbetsmarknads-

enheten, med tillägget att anpassningar  gjorts i verksamheten för att 

hantera eventuella förändringar av projekten. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-08-29 § 247 om 

fältsekreterarverksamheten 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-09-05 § 56 om 

socialnämndens underskott 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2018-09-05 § 57 om projekt 

inom arbetsmarknadsenheten  

 

____________
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SN § 221   SN.2018.5     
 

Delegationsbeslut  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2018-09-04 - 2018-09-26 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (två ärenden) 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva 

 

____________ 
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SN § 222   SN.2018.4     
 

Ordförandebeslut  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2018-08-24 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om omedelbart omhändertagande enligt § 6 LVU, 

samt placering enligt § 11 LVU på HVB Nenya i Tjörnarp. 

 Ordförandebeslut 2018-09-14 (fattat av andra vice ordförande 

Patric Carlsson) om placering enligt § 11 i jourfamilj. 

 

____________ 
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SN § 223   SN.2018.6     
 

Delgivningsärenden  
 

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-02-26 

Saken: Ekonomiskt bistånd 

Dom 2018-08-30: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-06-12 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (stödboende) 

Dom 2018-08-31: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Saken: Socialnämndens omedelbara omhändertagande 2018-08-24 

enligt LVU 

Beslut 2018-08-31: Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-02-15 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-09-06: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Saken: Ansökan från socialnämnden om vård enligt LVU 

Beslut 2018-09-07: Förvaltningsrätten beslutar att det omedelbara 

omhändertagandet ska kvarstå 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-05-15 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (stödboende) 

Dom 2018-09-10: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-07-02 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-09-10: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-04-20 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2018-09-17: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
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Övriga frågor  

Susanne Nilsson (MO) ställer en fråga om avvecklingen av 

integrationsenheten inom individ- och familjeomsorgen. Susanne 

Nilsson (MO) berättar att en av de tillförordnade socialcheferna under 

våren 2018 omnämnde detta som en besparing, men avvecklingen har 

lett till avgångsersättningar för två personer under relativt lång tid. 

Susanne Nilsson (MO) frågar om det verkligen blir en besparing. 

Verksamhetschef Johan Lindberg svarar att en medarbetare erbjöds en 

ny tjänst men valde att säga upp sig. Två medarbetare har lämnat sina 

anställningar efter överenskommelser. För att nå fram till 

överenskommelser med dessa två medarbetare, har arbetsbefriade 

uppsägningstider varit ofrånkomliga. Grundtanken är att förändringen 

ska leda till en effektivisering, men effektiviseringsvinsterna 

uppkommer först när de arbetsbefriade uppsägningstiderna upphört. 


