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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 192 SN.2019.89

Ekonomisk rapport

Socialnämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten per 2019-09-30.

Sammanfattning
Ekonomisk rapport till och med 2019-09-30.

Resultatet till och med 2019-09-30 uppgår till -3,9 miljoner kronor.
Prognosen för helåret är -5,0 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport t.o.m 2019-09-30

____________
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 193 SN.2019.62

Socialförvaltningens nyckeltal 2019

Socialnämnden beslutar
att lägga nyckeltalen per 2019-09-30 till handlingarna.

Sammanfattning
Nyckeltal för socialförvaltningen till och med 2019-09-30.

Vid socialnämndens föregående sammanträde lämnade Stefan Svensson
(SD) ett förslag om att i kolumnen "Antal hushåll som under månaden
fått ekonomiskt bistånd (exkl. flykting)" redovisa hur många som är
utrikes födda. Socialnämnden diskuterade om detta var lagenligt.
Socialförvaltningen uppmanades att i detalj undersöka vad som är
tillåtet respektive inte tillåtet. Frågan har därefter behandlats av
handläggarna av ekonomiskt bistånd tillsammans med enhetschefen.
Deras uppfattning är att det inte är rätt enligt lag att registrera eller föra
statistik över utrikes födda.

Nämndens önskemål
Nyckeltalen visar att antal barn i familjehem har minskat under året.
Nämnden vill att det vid sammanträdet 2019-12-03 lämnas en
redovisning om vad som ligger bakom minskningen.

Förslag
Annika Jönsson (M), Gunilla Danielsson (S), Anita Eriksson (C), Patric
Carlsson (S) och Birgit Svensson (MP) yrkar att nyckeltalen per 2019-
09-30 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Nyckeltal t.o.m 2019-09-30

____________

Expedieras till:
Revisionen (för kännedom om antalet ej verkställda beslut för särskilt
boende och LSS-boende)

4(30)



Sammanträdesprotokoll 2019-11-05
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 194 SN.2019.7

Socialchefen informerar

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Information från förvaltningschefen och biträdande förvaltningschefen.

· Information om de senaste händelserna avseende
fentanylplåstren som tagits bort från en brukare på Södergården.

· Information om aktuella förändringar inom socialförvaltningens
stabs- och ledningsorganisation.

· Samverkan med fackliga organisationer genomförs 2019-11-08
avseende enhetschefstjänster inom hemvården. Arbetsgivarens
förslag är att nuvarande två vikarierande enhetschefer blir
ordinarie från och med 2020-01-01.

· Socialförvaltningen har anställt en ny handläggare för
biståndsansökningar inom äldreomsorgen. Bistånds-
handläggningen är tillfälligtvis förstärkt av en timanställd.
Under en period var även en konsult anlitad.

· Studiebesök planeras i Vellinge och Klippans kommuner, för att
lära mer om hur dessa kommuner hanterar sin äldreomsorgs-
verksamhet.

· Översyn pågår av lokaler och lokalbehov.

· Förändringar genomförs i mötesstrukturen för att förbättra
samverkan inom socialförvaltningens ledningsorganisation.

· Ny upphandling av verksamhetssystem pågår, via samverkan
mellan flera kommuner. Under vecka åtta under 2020 är det
tänkt att upphandlingen ska vara slutförd.

· Undersökningar pågår om olika lösningar för att tillgodose
behovet av korttidsplatser enligt LSS.

____________
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 195 SN.2019.256

Anmälan enligt Lex Maria

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
I en tjänsteskrivelse 2019-09-27 redogör medicinskt ansvarig
sjuksköterska Sandra Olsson för en Lex Maria-anmälan som lämnats
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Bakgrunden till IVO-anmälan är att det vid sammanlagt fyra tillfällen
saknats smärtstillande plåster på en patient på Södergården. Plåstren
var täckta av en skyddande plastfilm, vilket innebär att patienten inte
själv kan ha tagit bort ett plåster och det kan inte heller ha fallit av. Vid
ett tillfälle, 2019-09-21--22, är det klarlagt att plåstret tagits bort från
patientens hud med ett vasst föremål. Även vid de tidigare tre tillfällena
finns misstankar om att de smärtstillande plåstren har tagits bort för
hand. Misstanken är att det handlar om stöld. Polisanmälan är gjord.

Händelserna har lett till psykiskt kränkning, otrygghet och risk för
smärta hos patienten på grund av att de smärtstillande plåstren inte
funnits på patientens hud. Kontrollen av patientens smärtstillande
plåster har utökats och sker nu tre gånger per dygn.

Beslutsunderlag
Anmälan enligt Lex Maria

____________

Expedieras till:
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 196 KLK.2019.229 779

Motion, SD - Sondmatning inom kommunen

Socialnämnden beslutar
att översända socialförvaltningens yttrande (daterat 2019-10-

25) till kommunstyrelsens arbetsutskott som socialnämndens
yttrande, samt

att föreslå att avgifterna för sondnäring, näringstillskott och
övriga nutritionsprodukter ska ses över, så att avgifterna
som tas ut överensstämmer med patientavgiften som tas ut i
enlighet med Region Skånes politiska beslut, oavsett om det
beviljats bistånd i vård- och omsorgsboende eller ordinärt
boende.

Sammanfattning
Stefan Svensson (SD) har 2019-03-19 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om Örkelljunga kommuns avgift för
nutritionsbehandling, det vill säga sondmatning.

I motionen refereras till socialnämndens beslut 2017-01-31 § 22 om att
införa avgifter för sondmat och näringstillskott. Enligt beslutet ska
avgiften som den enskilde betalar för sondmat följa samma avgift som
för måltiderna på särskilda boenden, där helkost kostar 3 180 kronor
per månad. Avgiften kan läggas på två olika nivåer där sondmatningen
står för 50 procent eller 100 procent av näringsintaget. Därtill finns
avgifter för ordinerat näringstillskott.

Stefan Svensson (SD) framhåller i motionen att Region Skåne har klart
lägre avgifter. Stefan Svensson (SD) yrkar att Örkelljunga kommun,
likt modell från Laholm, för den som använder näringsdryck, sondmat
eller andra nutritionsprodukter gör avdrag på kosten motsvarande
belopp på faktura från Region Skåne, det vill säga brukaren betalar
bara för den verkliga kostnaden kommunen haft för
nutritionsprodukter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-05-22 att överlämna
motionen till socialnämnden för yttrande inför arbetsutskottets
sammanträde 2019-11-13.

Socialförvaltningens medicinskt ansvarig sjuksköterska lämnar 2019-
10-25 ett förslag på yttrande. I yttrandet redovisas hur det fungerar i
dagsläget kring avgiftssättning, kostnadsansvar och förskrivning av
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

sondnäring och näringstillskott. I yttrandet föreslås att det ska göras en
översyn av avgifterna, så att avgifterna som tas ut överensstämmer med
patientavgiften som tas ut i enlighet med Region Skånes politiska
beslut, oavsett om det beviljats bistånd i vård- och omsorgsboende eller
ordinärt boende.

Förslag
Stefan Svensson (SD), Patric Carlsson (S), Annika Jönsson (M) och
Birgit Svensson (MP) yrkar att socialförvaltningens yttrande översänds
till kommunstyrelsens arbetsutskott som socialnämndens yttrande, samt
att föreslå att avgifterna ses över i enlighet med förslaget i yttrandet.

Beslutsunderlag
Motion, SD - Sondmatning inom kommunen
Förslag till yttrande om motionen "Sondmatning i kommunen"

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (för kännedom)
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 197 SN.2019.269

Ändringar i delegationsordningen

Socialnämnden beslutar
att ändra delegationsordningen enligt nedan, samt
att ändringarna träder i kraft 2019-11-11.

Sammanfattning
Socialförvaltningen föreslår följande ändringar i delegationsordningen.

Ändrad delegation i N.1, N.3, N.4, N.7, N.9 och N.10
Örkelljunga kommun samverkar med Helsingborgs stad om merparten
av den familjerättsliga verksamheten. Handläggningen sköts av
handläggare i Helsingborg. Dessa är även formellt anställda av
Örkelljunga kommun. Till följd av ändringar i kommunallagen från
2018 är det numera möjligt, enligt 9 kap 37 § andra stycket, att
delegera i fall där det finns samverkansavtal. Därmed är det möjligt att
avsluta de formella anställningarna i Örkelljunga kommun, och istället
lämna delegation till familjerättssekreterare i Helsingborgs stad.

För närvarande lämnas delegation till ”familjerättssekreterare”. Detta
föreslås ändras till ”familjerättssekreterare i Helsingborgs stad”.

Ändringarna gäller följande ärenden:
N.1 - Godkännande av faderskapsbekräftelser
N.3 - Beslut att inleda utredning om någon annan man än den som är
gift med barnets moder kan vara far till barnet
N.4 - Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap
N.7 - Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-, boende- och
umgängesmål
N.9 - Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare
N.10 - Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av
förvaltare inte längre föreligger

Ändrad och kompletterad delegation i N.2, N.5, N.6 och N.8
Mot samma bakgrund som ovan, föreslås att delegationen som idag är
lämnad till ”enhetschef” istället lämnas till ”enhetschef eller
sektionschef i Helsingborgs stad”.

För N.6 är förslaget att delegationen även lämnas till familjerätts-
sekreterare i Helsingborgs stad.
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Ändringarna gäller följande ärenden:
N.2 - Beslut att återuppta nedlagd faderskapsutredning när dom eller
bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas
N.5 - Beslut om att utse utredare i adoptionsutredning
N.6 - Godkännande av avtal mellan föräldrar om gemensam vårdnad,
boende och umgänge av barn (omformulerad enligt förslag nedan)
N.8 - Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- och
umgängesärenden samt hemutredning vid adoption

Omformulering av delegation i N.6
Nuvarande formulering av ärendet är ”Godkännande av avtal mellan
föräldrar om gemensam vårdnad om barn”. Formuleringen anses för
snäv och bör kompletteras med boende och umgänge av barn. Ny
formulering föreslås bli ”Godkännande av avtal mellan föräldrar om
gemensam vårdnad, boende och umgänge av barn”.

____________

Expedieras till:
Familjerätten i Helsingborgs stad
Enhetschef (för kännedom)
Hemsidan/intranätet
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 198 SN.2019.270

Begäran om omprövning av delegation

Socialnämnden beslutar
att inte förändra delegationsordningens avsnitt 1.10 avseende

organisationsförändringar.

Mot beslutet reserverar sig Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S)
och Birgit Svensson (MP), skriftligt enligt följande:

"Socialnämnden beslutade i februari 2019 om en ny organisation,
utifrån ett organisationsförslag från dåvarande socialchef. Vid
sammanträde 190930 lämnade ny biträdande förvaltningschef
information om ytterligare en organisationsförändring. Notera att detta
enbart var uppe som en information under punkten socialchefen
informerar. Att förstå och jämföra de två olika förslagen var i princip
omöjligt, både verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt, trots
fördjupning i ärendet.

20191105 diskuterades ärendet igen. Då utifrån att den förändring som
genomförts utan nämndsbeslut innebär en större förändring eftersom
ledningsorganisationen utökats med ytterligare en verksamhetschef
samt en del andra justeringar och vakanshållna tjänster. Det är
oroväckande att denna förändring kan genomföras utan nämndsbeslut
då det, enligt vår syn, måste tolkas som en större förändring som
enligt beslutad delegationsordning skall underställas nämnden.

Finansieringen förtydligades inte vid sammanträdet samtidigt som ett
tidigare ärende pekat på en minskning av personal inom äldreomsorgen
med 5,0 tjänster. Oklart om dessa resurser i en redan ansträngd vård
bekostar den större organisationsförändringen. Verksamhetschefer är
naturligtvis högre lönesatta än enhetschefer.

Vid sammanträdet yrkade vi på återremiss för att förtydliga ”Större
förändring” men förslaget förkastades av majoriteten. I samband med
beslutet har nämnden beklagligt nog avsagt sig möjligheten att påverka
det så viktiga beslutet dvs hur organisationen skall se ut. Det är också
oroväckande att Örkelljunga tednerar övergå till tjänstemannastyre i
stället för att nämnden får möjlighet att besluta i större förändringar.
Vi ställer inte upp på detta och lämnar därför vår gemensamma
reservation."
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning
Gunilla Danielsson (S) har via e-post 2019-09-19 framfört att hon vill
att frågan om delegationsordning behandlas i socialnämnden. Hennes
begäran gäller de skrivningar som berör organisationsförändringar.

Avsnitt 1.10 i delegationsordningen har följande lydelse:
"1.10 Beslut angående organisationsförändringar inom respektive
nämnd
Varje förvaltningschef har rätt att besluta om organisationsförändringar
inom respektive förvaltning inom de ramar som kommunfullmäktige,
nämnden eller styrelsen beslutat. Vid större förändringar av respektive
nämnds ledningsorganisation ska förändringen underställas nämnden
enligt punkten 1.3 andra stycket ovan. Nämnden kan därefter välja att
delegera beslutanderätten till förvaltningschefen.”

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2019-10-22 § 224.
Arbetsutskottets beslutsförslag till socialnämnden är att inte förändra
delegationsordningen i denna del. Patric Carlsson (S) deltar inte i
arbetsutskottets beslut.

Förslag
Gunilla Danielsson (S) yrkar:

1. I första hand att ärendet återremitteras med uppdrag att
förtydliga vad som är en större organisationsförändring.

2. I andra hand att ordet "större" stryks, vilket innebär att alla
förändringar av ledningsorganisationen ska tas upp till beslut i
socialnämnden.

Annika Jönsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att inte
förändra delegationsordningens avsnitt 1.10 avseende
organisationsförändringar.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller om ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att
socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.

Omröstning begärs.

Ja-röst för avgörande idag
Nej-röst för återremiss
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

I omröstningen lämnas åtta ja-röster och tre nej-röster.

Det antecknas att Stefan Svensson (SD), Bo Jensen (KD), Lennart
Anderberg (SD), Siv Stoltenberg (C), Lena Nilsson (M), Lisa Björk
(SD), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M) röstar ja, samt att
Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit Svensson (MP)
röstar nej.

Socialnämnden har därmed beslutat att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot yrkandet om att
stryka ordet "större". Ordförande finner att socialnämnden beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Ja-röst för arbetsutskottets förslag
Nej-röst för yrkandet

I omröstningen lämnas åtta ja-röster och tre nej-röster.

Det antecknas att Stefan Svensson (SD), Bo Jensen (KD), Lennart
Anderberg (SD), Siv Stoltenberg (C), Lena Nilsson (M), Lisa Björk
(SD), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M) röstar ja, samt att
Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit Svensson (MP)
röstar nej.

Socialnämnden beslutar därmed att inte förändra delegationsordningens
avsnitt 1.10 avseende organisationsförändringar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2019-10-22

____________

Expedieras till:
Gunilla Danielsson (S)
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 199 SN.2019.271

Sammanträdesdatum 2020

Socialnämnden beslutar
att fastställa nedanstående sammanträdesdatum för

socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott.

Månad Socialnämnden Arbetsutskottet
Januari tis 7 tis 21
Februari tis 4 tis 18
Mars tis 3, tis 31 tis 17
April tis 21
Maj tis 5 tis 19
Juni tis 2 tis 16
Juli tis 7
Augusti tis 11 tis 18
September tis 1, tis 29 tis 15
Oktober tis 20
November tis 3 tis 17
December tis 1 tis 15

Sammanträdestiderna är klockan 13.30, med möjlighet till gruppmöten
från 13.00.

____________

Expedieras till:
Berörda inom socialförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 200 SN.2018.150

Riktlinjer och schablontider för bistånd inom ordinärt
boende

Socialnämnden beslutar
att bifalla följande yrkanden lämnade vid socialnämndens

sammanträde 2019-09-03;
- 2.3 Social samvaro: Stryk texten ”Insatsen beviljas inte om
individen har insatsen personlig omvårdnad varje dag”.
Ersätt med ”Social samvaro ska inte vara på bekostnad av
personlig omvårdnad”.
- 2.4 Utevistelse/promenad: Ändra från "Enskild kan inte
byta ut insatsen till social samvaro" till "Enskild kan byta ut
insatsen till social samvaro".
- 2.5 Ledsagning: Ändra från "ledsagning till främst läkar-
och tandläkarbesök” till ”ledsagning till vårdinrättning”,
samt

att avslå följande yrkanden lämnade vid socialnämndens
sammanträde 2019-09-03;
- 2.1 Personlig omsorg: Att bära in tidningen ska föras in
som en insats på morgonen.
- 2.4 Utevistelse/promenad: Ändra från "Insatsen kan
beviljas en gång per vecka" till "Insatsen kan beviljas upp
till en gång per dag".
- 2.5 Ledsagning: Ändra från "Tillfällig ledsagning kan
beviljas vid specifika tillfälle men inom ramen för
avgränsning med max tio timmar per månad" till "Tillfällig
ledsagning kan beviljas vid specifika tillfällen men inom
ramen för avgränsning med max 15 timmar per månad",
samt

att fastställa socialförvaltningens förslag från 2019-08-12 till
reviderade riktlinjerna och schablontider för bistånd i
ordinärt boende, efter ändringar enligt ovan bifallna
yrkanden, samt

att de reviderade riktlinjerna och schablontiderna börjar gälla
från och med 2019-11-11.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutar 2018-05-02 § 114 att anta riktlinjer och
schablontider för bistånd i ordinärt boende. Det görs några förändringar
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

i schablontiderna efter ett beslut av socialnämnden 2018-09-28 § 213.

Socialförvaltningen lämnar 2019-08-12 ett förslag på reviderade
riktlinjer och schablontider för bistånd i ordinärt boende. Förslagen är
utarbetade av socialförvaltningens utvecklingsstrateg.

Socialnämnden beslutar 2019-09-03 § 158 att återremittera ärendet till
socialförvaltningen. Uppdraget till socialförvaltningen är att utreda
samtliga lämnade ändringsyrkanden, där det i varje fall ska undersökas
vilka behov som finns och vilka kostnader som uppkommer om
förändringen genomförs.

Följande yrkanden lämnas av Stefan Svensson (SD) vid nämndens
sammanträde 2019-09-03:

· 2.1 Personlig omsorg: Att bära in tidningen ska föras in som en
insats på morgonen.

· 2.4 Utevistelse/promenad: Ändra från "Insatsen kan beviljas en
gång per vecka" till "Insatsen kan beviljas upp till en gång per
dag".

· 2.4 Utevistelse/promenad: Ändra från "Enskild kan inte byta ut
insatsen till social samvaro" till "Enskild kan byta ut insatsen
till social samvaro".

· 2.5 Ledsagning: Ändra från "ledsagning till främst läkar- och
tandläkarbesök” till ”ledsagning till vårdinrättning”.

· 2.5 Ledsagning: Ändra från "Tillfällig ledsagning kan beviljas
vid specifika tillfälle men inom ramen för avgränsning med
max tio timmar per månad" till "Tillfällig ledsagning kan
beviljas vid specifika tillfällen men inom ramen för avgränsning
med max 15 timmar per månad".

Följande yrkanden lämnas av Gunilla Danielsson (S) och Birgit
Svensson (MP) vid nämndens sammanträde 2019-09-03:

· 2.3 Social samvaro: Stryk texten "Insatsen beviljas inte om
individen har insatsen personlig omvårdnad varje dag". Ersätt
med "Social samvaro ska inte vara på bekostnad av personlig
omvårdnad".

· 2.4 Utevistelse/promenad: Ändra från "Enskild kan inte byta ut
insatsen till social samvaro" till "Enskild kan byta ut insatsen
till social samvaro".

Enligt socialnämndens beslut 2019-09-03 ska ärendet tas upp på nytt
vid arbetsutskottet 2019-10-22 och nämnden 2019-11-05
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Socialförvaltningens utredning av yrkanden
Socialförvaltningens biträdande förvaltningschefen har överlämnat
följande utredning avseende de framlagda yrkandena.

2.1 Personlig omsorg - Att bära in tidningen ska föras in som en
insats på morgonen.
Att bära in tidning bör/ska kunna utföras inom ramen av insatsen
personlig omvårdnad enligt biståndshandläggarna, detta ska då
beskrivas i den egna genomförandeplanen. Skulle vi ändå välja att ha
detta som en separat insats så skulle det ekonomiskt kunna se ut som
enligt nedan.

Idag har 93 individer insatsen personlig omvårdnad. Om samtliga dessa
93 individer ska få sin tidning inburen som separat insats så kan det
kosta i ren aktiv brukartid 10 minuter x lönekostnad, cirka 240 kronor
per timma = 240 kronor / 60 minuter x 10 minuter x 93 individer x 360
dagar / 12 månader = 111 600 kronor per månad eller 1 339 200 kronor
per år plus kostnad för transporter.

Utförs insatsen endast ihop med personlig omvårdnad, alltså ingen
separat insats, så kan vi kanske lägga på 2 minuter, det vill säga 240
kronor / 60 minuter x 2 minuter x 93 individer X 360 dagar / 12
månader = 22 320 kronor per månad eller 267 840 kronor per år.

2.4 Utevistelse/promenad - Ändra från "Insatsen kan beviljas en
gång per vecka" till "Insatsen kan beviljas upp till en gång per
dag".
Av de ärenden vi har så har två individer önskat daglig promenad inom
det gånga årets ansökningar.

Idag har 30 individer insatsen utevistelse/promenad insatsen ges en
gång per vecka om 30 minuter.

Detta kostar 240 kronor / 60 minuter x 30 minuter x 30 individer x 52
veckor / 12 månader = 15 600 kronor per månad eller 187 200 kronor
per år plus transport.

Skulle dessa individer ha insatsen dagligen så skulle det kosta 240
kronor / 60 minuter x 30 minuter x 30 individer X 365 dagar / 12
månader = 109 500 kronor per månad eller 1 314 000 kronor per år
plus transport.

2.4 Utevistelse/promenad - Ändra från "Enskild kan inte byta ut
insatsen till social samvaro" till "Enskild kan byta ut insatsen till
social samvaro".
Detta är enligt biståndshandläggarna ett återkommande önskemål då
många av de äldre vill ha tid för ett samtal, promenaden kan ofta vara
en stor utmaning.
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Idag har 30 personer insatsen utevistelse/promenad, insatsen ges en
gång per vecka om 30 minuter. Detta kostar 240 kronor / 60 minuter x
30 minuter x 30 personer x 52 veckor / 12 månader = 15 600 kronor
per månad eller 187 200 kronor per år plus transport. Detta är
kostnaden för insatsen oavsett om den utförs som utevistelse eller
social samvaro.

2.5 Ledsagning - Ändra från "ledsagning till främst läkar- och
tandläkarbesök" till "ledsagning till vårdinrättning".
Troligen ingen ekonomisk påverkan.

2.5 Ledsagning - Ändra från "Tillfällig ledsagning kan beviljas vid
specifika tillfällen men inom ramen för avgränsning med max tio
timmar per månad" till "Tillfällig ledsagning kan beviljas vid
specifika tillfällen men inom ramen för avgränsning med max 15
timmar per månad".
Svårigheten ligger enligt biståndshandläggarna inte i tio eller 15
timmar utan det faktum att all ledsagning är tillfällig. De personer som
har återkommande behov behöver med detta hela tiden nya beslut
vilket biståndshandläggarna menar innebär onödigt extraarbete. Men
utifrån frågeställningen så skulle förslaget kunna innebära följande
kostnader.

Under september månad beviljades insatsen för nio individer. Maximal
kostnad för detta är följaktligen 240 kronor x 10 timmar x 9 personer =
21 600 kronor per månad eller 259 200 kronor per år. Plus transport.

Om vi höjde till 15 timmar så skulle exemplet ovan innebära 240 x 15
x 9 = 32 500 kronor per månad eller 390 000 kronor per år. Plus
transport.

2.3 Social samvaro - Stryk texten "Insatsen beviljas inte om
individen har insatsen personlig omvårdnad varje dag". Ersätt
med "Social samvaro ska inte vara på bekostnad av personlig
omvårdnad".
Biståndshandläggarna menar att detta är olika insatstyper. Behovet av
social samvaro bedöms enligt biståndshandläggarna finnas utifrån deras
beslut. 41 individer har insatsen social samvaro under september av
dessa har 35 personer insatsen ihop med personlig omvårdnad eller
annan insats. Att fortsättningsvis bevilja denna insats innebär följande
kostnad utifrån det idag antalet beviljade insatser. 240 kronor / 60
minuter x 30 minuter x 35 individer x 52 veckor / 12 månader = 18 200
kronor per månad eller 218 400 kronor per år. Plus transport.
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2.4 Utevistelse/promenad - Ändra från "Enskild kan inte byta ut
insatsen till social samvaro" till "Enskild kan byta ut insatsen till
social samvaro".
Detta är enligt biståndshandläggarna ett återkommande önskemål då
många av de äldre vill ha tid för ett samtal, promenaden kan ofta vara
en stor utmaning.

Idag har 30 personer insatsen utevistelse/promenad, insatsen ges en
gång per vecka om 30 minuter. Detta kostar utifrån det idag antalet
beviljade insatser 240 kronor / 60 minuter x 30 minuter x 30 personer x
52 veckor / 12 månader = 15 600 kronor per månad eller 187 200
kronor per år plus transport. Detta är kostnaden för insatsen oavsett om
den utförs som utevistelse eller social samvaro.

Arbetsutskottets behandling
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2019-10-22 § 228.

Arbetsutskottet föreslår bifall till följande tre yrkanden:

· 2.3 Social samvaro: Stryk texten ”Insatsen beviljas inte om
individen har insatsen personlig omvårdnad varje dag”. Ersätt
med ”Social samvaro ska inte vara på bekostnad av personlig
omvårdnad”.

· 2.4 Utevistelse/promenad: Ändra från "Enskild kan inte byta ut
insatsen till social samvaro" till "Enskild kan byta ut insatsen
till social samvaro".

· 2.5 Ledsagning: Ändra från "ledsagning till främst läkar- och
tandläkarbesök” till ”ledsagning till vårdinrättning”.

Arbetsutskottet föreslår avslag på följande tre yrkanden:

· 2.1 Personlig omsorg: Att bära in tidningen ska föras in som en
insats på morgonen.

· 2.4 Utevistelse/promenad: Ändra från "Insatsen kan beviljas en
gång per vecka" till "Insatsen kan beviljas upp till en gång per
dag".

· 2.5 Ledsagning: Ändra från "Tillfällig ledsagning kan beviljas
vid specifika tillfälle men inom ramen för avgränsning med
max tio timmar per månad" till "Tillfällig ledsagning kan
beviljas vid specifika tillfällen men inom ramen för avgränsning
med max 15 timmar per månad".

Arbetsutskottet föreslår att de nya riktlinjerna och schablontiderna
fastställs efter ändringarna. Riktlinjerna och schablontiderna föreslås
börja gälla 2019-11-11.
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Förslag
Annika Jönsson (M), Patric Carlsson (S), Anita Eriksson (C), Siv
Stoltenberg (C), Lena Nilsson (M), Bo Jensen (KD), Birgit Svensson
(MP) och Gunilla Danielsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.

Beslutsunderlag
Förslag 2019-08-12 till reviderade riktlinjer för bistånd i ordinärt
boende
Förslag till reviderade schablontider för bistånd i ordinärt boende

____________

Expedieras till:
Enhetschefer hemvården
Enhetschef IFO myndighet
Biståndshandläggarna
Systemadministratör Treserva
Hemsidan/intranätet
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SN § 201 SN.2019.272

Användning av statsbidrag för habiliteringsersättning

Socialnämnden beslutar
att statsbidraget fördelas i enlighet med socialförvaltningens

förslag enligt nedan, samt
att uppdra åt socialförvaltningen att informera berörda

brukare om att detta är en engångsutbetalning för 2019.

Sammanfattning
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag för
2019 till kommunerna för habiliteringsersättning. Örkelljunga kommun
har rekvirerat de 410 886 kronor som kommunen tilldelats i statsbidrag
för 2019. Det finns ett femtiotal brukare i Örkelljunga kommun som får
habiliteringsersättning.

Socialförvaltningen föreslår att statsbidraget fördelas enligt följande:

· Alla deltagare som har ett beslut om daglig verksamhet enligt
LSS, som har varit aktiv under 2019, ska få del av statsbidraget.

· LSS-verksamheten summerar året för respektive deltagare, med
utgångspunkt från hur många månader som varje brukare varit
verksam i daglig verksamhet. Statsbidraget fördelas i 12-delar
och därmed får varje brukare så många delar som brukaren varit
aktiv.

· De brukare som befinner sig hos Örkelljunga kommun via köpt
plats och/eller inte längre bor kvar i kommunen ska inte ta del
av statsbidraget för 2019.

· Utbetalning ska ske i december, och hanteras i verksamheten på
samma sätt som görs med all utbetalning av
habiliteringsersättning.

Förslag
Patric Carlsson (S) och Birgit Svensson (MP) yrkar bifall till förslaget.

____________

Expedieras till:
LSS-verksamheten daglig verksamhet
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SN § 202 SN.2019.226

Skrivelse till socialnämnden angående boende med
särskild service enligt LSS

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
I en skrivelse till socialnämnden, daterad 2019-08-31, framför två
personer synpunkter på LSS-verksamheten. Skrivelsen behandlar
semesterplaneringen inför sommaren 2019, där det framförs klagomål
mot att brukarna inte kunnat få någon individuell aktivitet eller utflykt.
Vidare framförs klagomål mot kommunens biståndsbeslut om
ledsagning.

Vid socialnämndens sammanträde 2019-09-30 informeras om den
inkomna skrivelsen, samt att socialnämndens arbetsutskott 2019-09-17
§ 207 gett socialförvaltningen i uppdrag att besvara skrivelsen.

Socialförvaltningen lämnar 2019-10-03 ett svar på skrivelsen. I svaret
redovisas bakgrunden till och de rättsliga grunderna för de
ställningstaganden som gjorts. Samma dag inkommer en ny skrivelse
med respons på svaret.

Svaret och den nya skrivelsen överlämnas till socialnämnden som
information.

Beslutsunderlag
Svar på skrivelse angående boende enligt LSS
Skrivelse med respons på svaret (avidentifierad)

____________
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SN § 203 SN.2019.6

Inkomna skrivelser

Socialnämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Skrivelser under perioden 2019-09-24 - 2019-10-28:

2019-09-26 - Meddelande från IVO om klagomål som lämnats till dem
men som berör missbrukshandläggningen i Örkelljunga kommun - dnr
SN.2019.254 S

2019-10-04 - Skrivelse med synpunkter på äldreomsorgen, bland annat
avseende indragna aktiviteter, varumärket på kaffet och personaltäthet -
dnr SN.2019.259

2019-10-14 - Skrivelse från Marschen för funktionsnedsattas mänskliga
rättigheter, om personlig assistans - dnr SN.2019.265

____________
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SN § 204 SN.2019.4

Ordförandebeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandebeslut:

· Ordförandebeslut 2019-06-17 (fattat av ordförande Annika
Jönsson) om placering i familjehem enligt 11 § LVU.

· Ordförandebeslut 2019-09-26 (fattat av ordförande Annika
Jönsson) om placering i familjehem enligt 11 § LVU.

· Ordförandebeslut 2019-10-10 (fattat av ordförande Annika
Jönsson) om placering enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen utanför
hemmet i HVB. Beslutet fattat som ett brådskande
ordförandebeslut, tidsbegränsat till 2019-10-30 i avvaktan på
arbetsutskottets sammanträde i oktober.

· Ordförandebeslut 2019-10-14 (fattat av ordförande Annika
Jönsson) om placering på SiS ungdomshem enligt 11 § LVU.

____________
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SN § 205 SN.2019.2

Delegationsbeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2019-09-30 - 2019-11-04 avseende:

· Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt
familjerätten

· Delegationsbeslut för äldreomsorgen

· Delegationsbeslut för FN-SoL

· Delegationsbeslut för LSS

· Faderskapsärenden (sex ärenden)

Delegationsbeslut 2019-09-01 - 2019-10-31 avseende:

· Anställningar, ledigheter och entlediganden

Beslut i övrigt:

· Yttrande till Spelinspektionen avseende ansökan om licens till
spel på värdeautomater hos Pizza Corner. Yttrandet lämnat av
biträdande förvaltningschef. - dnr 2019.255

· Avtal med PO Skåne om köp av tjänst som personligt ombud.
Avtalet undertecknat av biträdande förvaltningschef. - dnr
SN.2019.263

· Återkallelse av serveringstillstånd för Pizza Corner, efter
tillståndsinnehavarens egen begäran. Beslutet undertecknat av
biträdande förvaltningschef. - dnr SN.2019.191

· Överklagan av beslut från Migrationsverket om delvis avslag
avseende ersättning för vårdinsatser enligt LVU eller
motsvarande enligt SoL för ensamkommande asylsökande unga.
Överklagandet undertecknat av enhetschef. - dnr SN.2019.273 S

· Fullmakt till SKL avseende upphandling av undersökningstjänst
för nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten.
Fullmakten underskriven av förvaltningschef. - dnr
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SN.2019.267

Beslutsunderlag
Utskrifter från Treserva och Winlas

____________
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SN § 206 SN.2019.3

Delgivningsärenden

Socialnämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO):

Ärendet: Tillsyn av ärenden rörande missbruksvård inom individ- och
familjeomsorgen
Beslut: IVO avslutar ärendet
Skäl för beslutet: IVO bedömer att verksamheten har reflekterat över
vad som behöver utvecklas i organisationen och ska vidta de åtgärder
som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. IVO bedömer vidare att
verksamheten har processer och rutiner för att anställa personal med
tillräcklig kompetens, ge personal arbetsledning/handledning, vara
tillgänglig för allmänheten, handläggning inklusive mottagande av
ansökningar och anmälningar, trygga brukarens rättssäkerhet under
handläggning, brukares delaktighet i utredning och planering,
samverkan samt anhörigstöd.

Förvaltningsrätten i Malmö:

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-02-22
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2019-09-24: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-05-14
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd i form av
anhörigbidrag, dels fråga om fortsatt bistånd och dels fråga om utökat
bistånd)
Dom 2019-09-24: Förvaltningsrätten upphäver den del av beslutet som
innebär upphörande av bistånd i form av anhörigbidrag. Beslutet från
2011 ska fortsatt vara gällande. Förvaltningsrätten avslår överklagandet
i den del av beslutet som gäller kommunens avslag på ansökan om
utökat bistånd i form av anhörigbidrag.

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-04-15
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2019-10-07: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-03-27
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
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Dom 2019-10-07: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Beslutsunderlag
Tillgängligt i pärm på sammanträdet.

____________
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SN § 207 SN.2019.5

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-09-18 § 228 att anta
förslag till process och tidplan för arbetet med Vision 2040, samt
uppdra till utvecklingsledaren och chefen för strategisk planering att
arbeta vidare med projektet.

Kommunfullmäktige beslutar 2019-09-23 § 86 att godkänna
delårsrapport per 2019-06-30 för Örkelljunga kommun.

Kommunstyrelsen beslutar 2019-10-02 § 177 att godkänna
månadsuppföljningen per augusti 2019 för kommunstyrelsens
verksamhet och kommunen totalt.

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt 2019-10-02 § 183 att avstå från att
lämna markanvisning till Eirhem AB avseende nytt äldreboende på
Lycksta äng, Örkelljunga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-10-16 § 256 att lägga
information avseende ärenden kopplat till familjeåterförening, från
socialnämnden och förvaltningschef, till handlingarna.

Beslutsunderlag
Beslut från KSAU 2019-09-18 om arbetsplan för Vision 2040
Beslut från kommunfullmäktige 2019-09-23 om delårsrapport 2019.pdf
Beslut av kommunstyrelsen 2019-10-02 om månadsuppföljning
Beslut av kommunstyrelsen 2019-10-02 om markanvisning för
äldreboende
Beslut från KSAU 2019-10-16 om hantering av ärenden kopplat till
familjeåterförening

____________
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SN § 208 SN.2019.77

Omvärldsrapportering

Socialnämnden beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna.

Sammanfattning
Omvärldsrapport för september 2019.

Beslutsunderlag
Omvärldsrapport september 2019
Referenser till rapport i september

____________
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