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SN § 84   SN.2019.89     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2019-03-31. 

 

Sammanfattning 
Ekonomisk rapport är framtagen per 2019-03-31. Avvikelsen jämfört 

med budget är -0,7 miljoner kronor. Enligt rapporten uppgår 

helårsprognosen 2019 till -7,0 miljoner kronor. 

Enligt den ekonomiska rapporten per 2019-02-28 är placerings-

kostnaderna för barn och unga samt för psykiatrin högre än budgeterat. 

Mot denna bakgrund uppdrar socialnämnden 2019-04-02 § 60 till 

arbetsutskottet att se över och analysera placeringskostnaderna. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2019-04-16. 

Arbetsutskottet överlämnar socialförvaltningens sammanställning över 

placeringarna av barn under 2018 till socialnämndens sammanträde 

2019-05-07. 

Protokollsanteckning 
Stefan Svensson (SD) önskar att följande antecknas till protokollet: 

Nivån på försörjningsstödet är högre i beslutsunderlagen till detta 

sammanträde, jämfört med redovisningen i ärendet "Scenario-

beskrivning avseende ekonomiskt bistånd till nyanlända" vid 

socialnämndens sammanträde 2019-04-02 § 75. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport per 2019-03-31 

Månadsuppföljning efter mars 2019 

Kommentarer till ekonomiskt läge efter mars 2019 

Tjänsteskrivelse med sammanställning om placerade barn  

 

____________ 
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SN § 85   SN.2019.125     
 

Åtgärdsplan avseende socialnämndens ekonomi  

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialförvaltningen att se över effektiviserings- 

och kvalitetssäkringsmöjligheterna inom samtliga 

verksamhetsområden för att uppnå rätt personalbemanning 

och rätt kompetens, med det övergripande syftet att i största 

möjliga mån uppnå en ekonomi i balans, samt 

att uppdra åt socialförvaltningen att särskilt undersöka om det 

finns möjligheter att effektivisera inom följande områden: 

 - Hälsa med hästkraft 

 - socialförvaltningens stab 

 - biståndsinsatserna inom hemvården 

 - områdesindelningen för hemvården och personlig assistans 

 - användningen av Journal Digital, samt  

att översända detta beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott 

som svar på kommunstyrelsens begäran från 2019-04-03 § 

85 om en åtgärdsplan från socialnämnden. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-03 § 85 att uppdra åt 

socialnämnden att senast inför kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-

05-15 presentera en åtgärdsplan för att nå verksamhetens ekonomi i 

balans i enlighet med av kommunfullmäktige tilldelad ram. 

2019-04-23 överlämnar socialchefen och verksamhetschefen en 

tjänsteskrivelse med möjliga åtgärder. I tjänsteskrivelsen framhålls att 

socialnämnden under 2018 gjorde stora insatser för att möta det 

dåvarande underskottet och att prognosen inför 2019 tidigare sett 

betydligt bättre ut. Kostnader för placeringar är emellertid svåra att 

prognostisera och förhindra i ett kortsiktigt perspektiv. 

Tjänsteskrivelsen innehåller möjliga åtgärder enligt nedan. För varje 

möjlig åtgärd är det gjort konsekvensbeskrivningar och beräkningar av 

besparingspotentialen för 2019 respektive 2020. 

 Skjuta fram planerad utbildning för baspersonal. Den beräknade 

besparingen uppgår till 100 000 kronor för 2019. 

 Minska kognitiva teamet. Den beräknade besparingen uppgår 

till 150 000 kronor 2019 och 300 000 kronor 2020. 
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 Lägga ner Hälsa med hästkraft. Den beräknade besparingen 

uppgår till 500 000 kronor under 2019 och 1 000 000 kronor 

under 2020. 

 Minskat anhörigstöd. Den beräknade besparingen uppgår till 

125 000 kronor under 2019 och 275 000 kronor under 2020. 

 Minskning av staben. Den beräknade besparingen uppgår till 

700 000 kronor under 2020. 

 Minskning av fritidssamordnare och aktivitetsombud. Den 

beräknade besparingen uppgår till 400 000 kronor under 2019 

och 800 000 kronor under 2020. 

 Besparingsåtgärder inom hemvården. Åtgärderna handlar om att 

ta bort insatsen handla tillsammans, skärpa tillämpningen av 

riktlinjerna gällande trygghetsbesök, minskning av tjänsten 

larmhantering, övergång till digitala inköp, och 

läkemedelsdistribution via teknik. Den samlade beräknade 

besparingen uppgår till 285 000 kronor under 2019 och 605 000 

kronor under 2020. 

 Omfördelning av områden i hemvården och personlig assistans. 

Den beräknade besparingen uppgår till 430 000 kronor under 

2019 och 730 000 kronor under 2020. 

 Uppsägning av Journal Digital. Besparingen uppgår till 64 000 

kronor 2020. 

Samtliga åtgärder bedöms kunna spara 1 990 000 kronor under 2019 

och 4 474 000 kronor under 2020. 

Enligt tjänsteskrivelsen är det möjligt att spara 700 000 kronor under 

2020 genom neddragning av en tjänst inom staben. Det kan vara 

möjligt att även spara 350 000 kronor under 2019, men det beror på 

vilken lösningar som genomförs avseende hemvårdens ledning. 

 

Socialnämndens behandling 
Socialnämnden går igenom och diskuterar var och en av åtgärderna 

som redovisas i tjänsteskrivelsen.  

Efter diskussion i nämnden i sin helhet och i partigrupperna, enas 

socialnämnden om att ge socialförvaltingen två uppdrag.  

 Socialförvaltningen ska se över effektiviserings- och 

kvalitetssäkringsmöjligheterna inom samtliga 

verksamhetsområden för att uppnå rätt personalbemanning och 

rätt kompetens, med det övergripande syftet att i största möjliga 

mån uppnå en ekonomi i balans. 
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 Socialförvaltningen ska särskilt undersöka om det finns 

möjligheter att effektivisera inom Hälsa med hästkraft, 

socialförvaltningens stab, biståndsinsatserna inom hemvården, 

områdesindelningen för hemvården och personlig assistans, 

samt användningen av Journal Digital. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om åtgärdsplan för socialnämnden  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-15 

Socialförvaltningens chefer, stab och controller
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SN § 86   SN.2019.62     
 

Socialförvaltningens nyckeltal 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga nyckeltalen per 2019-03-31 till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Nyckeltal för socialförvaltningen till och med 2019-03-31. 

 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal t.o.m 2019-03-31  

 

____________ 
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SN § 87   SN.2019.7     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Följande punkter behandlas: 

 Vid socialnämndens sammanträde 2019-04-02 svarar 

socialchefen på en fråga om ekonomiskt bistånd till tandvård. 

Följande svar antecknas till protokollet: "Det görs en 

bedömning om tandvården är skälig och nödvändig. Ett 

kostnadsförslag från tandläkare tas in. Det finns i dagsläget 

ingen förtroendetandläkare. I normalfallet avslås ekonomiskt 

bistånd till tandvård som är påbörjad innan ansökan lämnas in, 

undantaget när det handlar om akuta tandvårdsåtgärder." 

 

Frågeställaren Gunilla Danielsson (S) ställer följdfrågor om var 

gränsen går mellan akuta tandvårdsåtgärder och andra åtgärder, 

samt om förtroendetandläkare. 

 Vid socialnämndens sammanträde 2019-04-02 redovisar Annika 

Jönsson (M) att hon fått brev från en brukare om nivån på 

habiliteringsersättningen. Tidigare socialchefen har tagit fram 

ett underlag om habiliteringsersättningen, där det bland annat 

framgår vad en höjd ersättning ger för utfall på ekonomin. 

 

Socialnämnden önskar få ett förslag från socialförvaltningen om 

hur dagens statsbidrag för habiliteringsersättning kan användas.  

 

Beslutsunderlag 

Underlag om habiliteringsersättning  

 

____________ 
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SN § 88   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. 

Verksamhetschef Johan Lindberg berättar att arbetet fortsätter i enlighet 

med åtgärdsplanen, och att tidigare socialchefen överlämnat arbetet till 

enhetscheferna på Södergården. I övrigt finns inget att rapportera. 

 

____________ 
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SN § 89   SN.2018.192     
 

Fältverksamhet i Örkelljunga kommun  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetschefens förslag (daterat 2019-04-09) 

till organisering av socialförvaltningens verksamhet för 

fältarbetare. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2018-12-04 § 254 att låna ut 0,5 tjänst 

fältarbetare till utbildningsnämnden under 2019. Nämnden beslutar 

även att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för arbete 

med det förbyggande arbetet i form av ett ungdomsteam som utgår från 

probleminventering i Örkelljunga kommun. Planen ska presenteras för 

socialnämnden i april 2019. 

Verksamhetschef Johan Lindberg överlämnar 2019-04-09 ett förslag till 

plan. Planen innehåller olika moment för hur arbetet ska bedrivas. 

Avstämningsmöten med utbildningsförvaltningens fältarbetare ska 

hållas varje månad, med analys av aktuellt läge och planering av 

gemensamma insatser. Socialförvaltningens fältsekreterare samordnar 

gruppen och rapporterar aktuell situation till enhetschef för 

myndighetsutövningen. 

Två gånger per termin deltar fältsekreteraren från individ- och 

familjeomsorgen i elevhälsans möte. Då träffar fältsekreteraren delar av 

elevhälsan och eventuellt fältarbetare från skolan. 

Förutom ovanstående samverkansgrupper/samverkansforum bör 

ungdomsteamet även träffa andra aktörer, såsom barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP), folktandvården, habilitering, primärvård och 

polis, i olika former av samverkansmöten. 

Skolans redskap för frånvaro, ”frånvarotrappan”, ska vara en hjälp för 

att tidigt upptäcka elever som kan behöva extra insatser. Samordnad 

individuell planering (SIP) och nätverksmetodik ska användas när olika 

aktörer är aktiva i samma individärende. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om förebyggande arbete genom ett ungdomsteam  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
Expedieras till: 

Verksamhetschef 

Enhetscheferna inom individ- och familjeomsorgen 

Utbildningsförvaltningen



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 90   SN.2018.341     
 

Kyld mat till ordinärt boende  

 

Socialnämnden beslutar 

att inriktningen är att socialförvaltningen ska övergå till att 

leverera kylda måltider till vårdtagare som beviljats 

matdistribution som bistånd. 

 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen 

att uppdra till utbildningsnämnden att i samverkan med 

socialnämnden utreda möjligheten övergå till att leverera 

kylda måltider till vårdtagare som beviljats matdistribution 

som bistånd.   

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2018-12-04 § 251 att godkänna att 

socialförvaltningen genomför ett pilotprojekt där kyld mat testas i 

hemvården under sex veckor. 

Projektet är genomfört och en utvärdering har gjorts av utvecklings-

strateg Susanne Olsson. Utvärderingen visar att 57 procent av de som 

fått kyld mat tycker att maten är mycket god, 41 procent anger svars-

alternativet ”okej”, medan en procent tycker att den inte är god. En 

procent har inte svarat. Det har även gjorts en utvärdering bland alla 

brukare som har matleveranser, det vill säga både dem som deltagit i 

projektet med kyld mat och de som haft den ordinarie maten. Av de 

svarande i områdena centrum och syd anger nio procent ”inte god”, 46 

procent ”okej”, 28 procent ”mycket god” och 18 procent anger inget 

omdöme. I område nord anger sju procent ”inte god”, 45 procent 

”okej”, 32 procent ”mycket god” och 16 procent anger inget omdöme. 

Undersökningen innebär att nöjdheten är större med den kylda maten. 

Av rapporten framgår att det nu finns några långsiktiga vägval att göra: 

 Varm eller kall mat? 

 Egenregi eller upphandling? 

 Vilka valalternativ ska finnas för den enskilde? 

 Kvaliteten på maten? 

Bedömningen är att kyld mat skulle innebära en besparing på 191 815 

kronor per år. 
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Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2019-04-16 § 092 att 

socialnämnden fattar inriktningsbeslut om att socialförvaltningen ska 

övergå till att leverera kylda måltider till vårdtagare som beviljats 

matdistribution som bistånd. 

Socialnämndens behandling 
Mot bakgrund av att den kylda maten berör flera nämnder, tillförs en 

att-sats där socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

utbildningsnämnden i samverkan med socialnämnden ska ges i uppdrag 

att utreda möjligheten till att övergå till att leverera kylda måltider till 

vårdtagare som beviljats matdistribution som bistånd. 

 

Beslutsunderlag 

Utvärdering av kyld mat till ordinärt boende och matenkät för hela 

hemtjänsten  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Utvecklingsstrateg 

Enhetschefer inom hemvården 

Kommunstyrelsen
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SN § 91   SN.2019.99     
 

Ansökan från BRIS Syd om bidrag 2020  

 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja 10 000 kronor i bidrag till BRIS Syd för 2020. 

 

Sammanfattning 
BRIS Syd har ansökt om bidrag med 21 000 kronor från Örkelljunga 

kommun för 2020. 

I tjänsteskrivelse 2019-03-26 föreslår socialchef Jennie Andersson och 

nämndssekreterare Anders Svensson att BRIS Syd beviljas 10 000 

kronor i bidrag för 2020. Motivet är att BRIS har en viktig uppgift i 

samhället och är en väl etablerad och känd verksamhet. Genom 

organisationens verksamhet kan barn i utsatta situationer, också från 

Örkelljunga, få stöd och hjälp med att försöka förändra sin situation. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökningsbrev från BRIS Syd 

Tjänsteskrivelse om BRIS bidragsansökan för 2020  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

BRIS Syd 

Controller
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SN § 92   SN.2019.113     
 

Ansökan från Brottsofferjouren om bidrag 2020  

 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja 36 406 kronor i verksamhetsbidrag för 2020 till 

Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga. 

 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga ansöker om verksamhetsbidrag med 36 406 kronor från 

Örkelljunga kommun för 2020. 

I tjänsteskrivelse 2019-04-09 föreslår socialchef Jennie Andersson och 

nämndssekreterare Anders Svensson att Brottsofferjouren beviljas 36 

406 kronor i bidrag för 2020. Motivet är att Brottsofferjouren har en 

viktig uppgift i samhället och är en väl etablerad verksamhet. Genom 

organisationens verksamhet ges stöd till brottsoffer. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Brottsofferjouren om bidrag 2020 

Tjänsteskrivelse om stöd till Brottsofferjouren 2020  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Brottsofferjouren 

Controller
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SN § 93   SN.2019.115     
 

Ansökan till Samordningsförbundet NNV Skåne om 
projektet "Första steget"  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna ansökan till Samordningsförbundet NNV Skåne 

om projektet ”Första steget”. 

 

Mot beslutet reserverar sig Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg  

(SD) och Morgan Nilsson (SD). 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har ansökt hos Samordningsförbundet NNV Skåne 

om anslag för projektet ”Första steget”. 

Projektet vänder sig till utrikesfödda kvinnor på väg in på 

arbetsmarknaden. Det övergripande målet är att uppnå en högre nivå av 

integration i samhället, samt övergång till studier eller etablering på 

arbetsmarknaden efter projektet. Ambitionen är att projektet ska starta i 

september 2019. Ansökan omfattar 230 000 kronor för 2019, samt 

740 000 kronor vardera för 2020 och 2021. Den egna finansieringen 

uppgår till sammanlagt 700 000 kronor, varav den största delen 

omfattar insatser med egen personal. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2019-04-16 § 093, och 

föreslår att socialnämnden godkänner ansökan. 

Förslag 
Stefan Svensson (SD) yrkar i första hand att ärendet bordläggs, och i 

andra hand att förslaget från arbetsutskottets avslås. 

Annika Jönsson (M), Patric Carlsson (S) och Therese Rosenlöf (C) 

yrkar att ärendet avgörs idag, samt bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandet om bordläggning mot att avgöra ärendet 

idag. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 
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Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för avslag 

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och tre nej-röster. 

Det antecknas att Patric Carlsson (S), Christer Unosson (KD), Therese 

Rosenlöf (C), Gunilla Danielsson (S), Lena Nilsson (M), Anita 

Eriksson (C), Birgit Svensson (MP) och Annika Jönsson (M) röstar ja, 

samt att Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Morgan 

Nilsson (SD) röstar nej. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan till Samordningsförbundet NNV Skåne om projektet "Första 

steget"  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef för arbetsmarknad och integration



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 94   SN.2019.116     
 

Ansökan till Samordningsförbundet NNV Skåne om 
projektet "Jämna steget"  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna ansökan till Samordningsförbundet NNV Skåne 

om projektet ”Jämna steget”. 

 

Mot beslutet reserverar sig Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg  

(SD) och Morgan Nilsson (SD). 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen ansöker hos Samordningsförbundet NNV Skåne 

om anslag för projektet ”Jämna steget”. 

Projektet vänder sig till utrikesfödda män på väg in på 

arbetsmarknaden. Syftet är att erbjuda utrikesfödda män en övergång 

till studier eller arbetsmarknad, ökad möjlighet till självförsörjning och 

individuell utveckling för den enskilde. Ambitionen är att projektet ska 

starta i september 2019. Ansökan omfattar 230 000 kronor för 2019, 

samt 740 000 kronor vardera för 2020 och 2021. Den egna 

finansieringen uppgår till sammanlagt 700 000 kronor, varav den 

största delen omfattar insatser med egen personal. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2019-04-16 § 094, och 

föreslår att socialnämnden godkänner ansökan. 

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

Stefan Svensson (SD) yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut avslås. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag 

Nej-röst för avslag 

Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och tre nej-röster. 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Det antecknas att Patric Carlsson (S), Christer Unosson (KD), Therese 

Rosenlöf (C), Gunilla Danielsson (S), Lena Nilsson (M), Anita 

Eriksson (C), Birgit Svensson (MP) och Annika Jönsson (M) röstar ja, 

samt att Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Morgan 

Nilsson (SD) röstar nej. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan till Samordningsförbundet NNV Skåne om projektet "Jämna 

steget"  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef för arbetsmarknad och integration



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 95   SN.2019.117     
 

Medverkan i § 37-projektet "Halv Femme"  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna medverkan i § 37-projektet ”Halv Femme”. 

 

Sammanfattning 
Landskrona kommun ansöker om § 37-medel från Länsstyrelsen 

avseende projektet ”Halv Femme”. Projektet syftar till att stödja utrikes 

födda kvinnors självständighet och likställighet. Örkelljunga kommun 

är en av flera samverkanskommuner som kommer att ta del av 

resultaten. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef för arbetsmarknad och integration



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 96   SN.2019.122     
 

Ansökan om § 37-projektet Bo Kvar  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna ansökan om § 37-medel för projektet ”Bo Kvar”. 

 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen ansöker om § 37-medel från Länsstyrelsen för ett 

projekt som syftar till att förbättra samverkan med hyresvärdar i 

kommunen. Samverkan ska leda till förbättrade möjligheter för 

nyanlända att få förstahandskontrakt. Avsikten är att genom projektet 

skapa en ”bo-skola” för utrikesfödda utifrån hyresvärdarnas krav för att 

kunna bo i deras hus. Vidare ska det skapas ett utbildningsmaterial som 

ska kunna användas för att förbättra integration och etablering i 

samhället. Grundtanken för projektet är att en egen bostad är en viktig 

del för att känna trygghet och för att bli en del av samhället. Ansökan 

omfattar 850 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om § 37-projektet Bo Kvar  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschef för arbetsmarknad och integration



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 97   SN.2019.131     
 

Resursfördelningssystem inom äldreomsorgen  

 

Socialnämnden beslutar 

att notera att nämnden tagit del av socialchefens rapport från 

2019-04-26, samt 

att ge socialförvaltningen och ekonom från Serkon i uppdrag att 

arbeta vidare med ett resursfördelningssystem inom 

äldreomsorgen. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2019-02-05 § 28 att ge socialchefen i uppdrag 

att under 2019 ta fram förslag till resursfördelningssystem inom 

verksamheterna hemvård, särskilt boende och daglig verksamhet. 

I tjänsteskrivelse 2019-04-26 lämnar socialchefen en rapport om arbetet 

med resursfördelningssystem inom särskilt boende och hemvården. För 

särskilt boende har belopp som ska ligga till grund för resursfördelning 

räknats fram. Beloppen bör testas under 2019 och därefter jämföras 

med det verkliga utfallet. För hemvården bedöms det finnas flera olika 

möjliga modeller för resursfördelning. Socialchefens bedömning är att 

det fortsatta arbetet bör grundas på den befintliga modell som används 

för valfriheten inom hemvården (LOV). 

Socialchefen föreslår att socialnämnden tar emot rapporten, samt ger 

förvaltningen och ekonom från Serkon i uppdrag att arbeta vidare med 

resursfördelningssystem i äldreomsorgen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om resursfördelningssystem inom äldreomsorg  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Enhetschefer hemvård och särskilt boende 

Förvaltningschef 

Controller



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 98   SN.2019.129     
 

Bemyndiga personer att få behörighet att utfärda 
anvisningar för utbetalning av försörjningsstöd till bank, 
SUS  

 

Socialnämnden beslutar 

att bemyndiga NN, 1:e socialsekreterare; NN, socialsekreterare; 

NN, familjebehandlare; NN, nämndssekreterare; NN, 

administratör; NN, integrationssamordnare; NN, 

handläggare; NN, handläggare; NN, verksamhetschef; NN, 

enhetschef; NN, socialsekreterare; och NN, vikarierande 

administratör, att två i förening utfärda anvisningar för 

utbetalning av försörjningsstöd till Swedbanks 

utbetalningssystem (SUS) 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden bemyndigar personal att två i förening utfärda 

anvisningar för betalning av försörjningsstöd till Swedbanks 

utbetalningssystem (SUS). Bemyndiganden görs kontinuerligt, 

efterhand som förändringar sker. 

Den nu aktuella förändringen innebär att NN, vikarierande 

administratör inom individ- och familjeomsorgen, läggs till. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörd 

Ekonomikontoret



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 99   SN.2019.111     
 

Familjerådgivningens verksamhetsberättelse för 2018  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Familjerådgivningen i Ängelholm har översänt sin verksamhets-

berättelse för 2018. Verksamheten bedrivs i kommunerna Ängelholm, 

Båstad, Åstorp och Örkelljunga. 

 

Beslutsunderlag 

Familjerådgivningens verksamhetsberättelse för 2018  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 100   SN.2019.107     
 

Verksamhetsberättelse 2018 avseende 
medlingsverksamheten, från Ängelholms kommun  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Medlingsverksamheten i Ängelholm har översänt sin verksamhets-

berättelse för 2018. Verksamheten bedrivs i nio kommuner i nordvästra 

Skåne, däribland i Örkelljunga kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2018 avseende medlingsverksamheten, från 

Ängelholms kommun  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 101   SN.2019.55     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådens 

sammanträde 2019-04-04. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunala pensionärs- och handikappråden 2019-04-04 (redigerad 

version med anledning av personuppgifter)  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 102   SN.2019.77     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport för mars 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport mars 2019 

Referenser till rapport i mars  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 103   SN.2019.5     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar 2019-03-25 § 33 att revisor Leif 

Danielsson ska undantas revisionsarbete för socialnämnden på grund av 

jäv. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-03 § 85 att notera att 

socialnämnden visar ett prognostiserat underskott på 3,1 miljoner 

kronor (avser månadsuppföljningen per 2019-02-28). 

Kommunstyrelsen uppdrar åt socialnämnden att, senast inför 

sammanträdet den 15 maj med kommunstyrelsens arbetsutskott, 

presentera en åtgärdsplan för att nå verksamhetens ekonomi i balans i 

enlighet med av kommunfullmäktige tilldelad ram. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-03 § 94 att utse Michael Werner 

till nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-03 § 95 att lägga socialnämndens 

internbudget för 2019 till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-03 § 96 att uttala att Örkelljunga 

kommun är positiv till förslaget från SKL om gemensam kommunal 

finansiering av system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter. Motivet är att systemen används aktivt inom 

socialförvaltningen. Kostnaden finansieras via socialförvaltningens 

ram. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-04-03 § 97 att bevilja utdelning av 

resterande 30 257,87 kronor från stiftelsen "Örkelljunga kommuns 

sociala stiftelse för äldre och handikappade". Fördelningen av medlen 

görs enligt förslag från socialchef och nämndssekreterare. Medlen 

utbetalas som kontantbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut från kommunfullmäktige 2019-03-25 avseende undantag för 

revision av socialnämnden 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Beslut från kommunstyrelsen 2019-04-03 om månadsuppföljning per 

2019-02-28 

Beslut från kommunstyrelsen om nytt dataskyddsombud för 

kommunstyrelsens verksamhetsområde 

Beslut från kommunstyrelsen 2019-04-03 om socialnämndens 

internbudget 

Beslut från kommunstyrelsen 2019-04-03 om gemensam finansiering 

av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 

verksamheter 

Beslut från kommunstyrelsen 2019-04-03 om utdelning från social 

stiftelse  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 104   SN.2019.6     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2019-03-27 - 2019-04-29: 

2019-03-28 - Skrivelse med beröm till Tallgården - dnr SN.2019.106 

2019-03-29 - Skrivelse från Forte och SBU om rapport om forskning 

om socialtjänsten - dnr SN.2019.109 

2019-04-01 - Skrivelse från brukare till nämndens ordförande inom den 

dagliga verksamheten beträffande nivån på habiliteringsersättningen - 

dnr SN.2019.110 S 

2019-04-10 - Skrivelse från Svensk sjuksköterskeföreningen med 

uppföljning av krav som de ställde i valrörelsen 2018 - dnr 

SN.2019.119 

2019-04-17 - Skrivelse från Freys Express med anmaning att hämta ut 

magasinerat gods (skrivelsen sänd som kopia till socialnämnden) - dnr 

SN.2019.123 

2019-04-17 - Skrivelse från jourhem med synpunkter på beslut vid 

arbetsutskottets sammanträde 2019-04-16 - dnr SN.2019.127 S 

2019-04-18 - Skrivelse till socialnämndens ordförande om Ung Omsorg 

- dnr SN.2019.128 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 105   SN.2019.2     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2019-04-02 - 2019-05-06 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (fyra ärenden) 

Delegationsbeslut 2019-04-01 - 2019-04-30 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut i övrigt: 

 Uppsägning av avtalet med Journal Digital AB. Uppsägningen 

gjord av verksamhetschef. - dnr SN.2016.169 

 Deltagande i gemensam upphandling via Region Skåne av 

inkontinenshjälpmedel. Fullmakten undertecknad av socialchef. 

- dnr SN.2019.132 

 Reviderad förteckning över personuppgiftsbehandlingar utanför 

system. Beslut av nämndssekreterare. - dnr SN.2018.191 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 
 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 106   SN.2019.4     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2019-04-12 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om att bevilja ett stadigvarande serveringstillstånd till 

Swedish Diner Concept AB för att servera starköl, vin, andra 

jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten vid 

serveringsstället Old Mikes Diner, alla dagar mellan 11-01, 

inklusive uteservering året runt. Beslutet är fattat som 

brådskande ordförandebeslut enligt A.1 i delegationsordningen. 

 Ordförandebeslut 2019-04-18 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om omplacering enligt § 11 LVU. 

 Ordförandebeslut 2019-04-25 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om omedelbart omhändertagande enligt § 6 LVU och 

placering på SiS-institution enligt § 11 LVU. 

 Ordförandebeslut 2019-04-25 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om begäran om polishandräckning enligt § 43 LVU. 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 107   SN.2019.3     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2018-12-21 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2019-04-09: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-02-18 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (arbetsmarknadsinsats) 

Dom 2019-04-25: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-05-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 108   SN.2019.8     
 

Övriga frågor  

Anita Eriksson (C) frågar om det hålls samverkansmöten mellan 

socialnämnden och utbildningsnämnden. Annika Jönsson (M) svarar att 

det hålls gemensamma möten mellan ordförande och förvaltningschefer 

för nämnderna, vanligtvis vid tre tillfällen per år. Christer Unosson 

(KD) framför att företrädare för utbildningsnämnden och 

socialnämnden även träffas inom ramen för Brottsförebyggande rådet. 

Anita Eriksson (C) framhåller att det kan finnas ett värde av att hela 

nämnderna träffas.  

Christer Unosson (KD) frågar om bakgrunden till att arrangemanget 

med kick-off för ESF-projektet Access blev inställt. 

Patric Carlsson (S) framför, som sin åsikt, att socialnämnden ska ges 

möjlighet att besluta om upphandlingsavtalet avseende kyld mat till 

ordinärt boende. 


