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SN § 40   SN.2022.1     
 

Information från socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Information från socialförvaltningen. 

 
Information om aktuell kö till plats på särskilt boende 

2022-03-28 står tio personer i kö till plats på särskilt boende. Av de tio 

står sju i kö till somatisk vård och tre i kö till demensplats. 

Tillförordnade förvaltningschefen informerar om vidtagna åtgärder för 

att korta kön till plats på särskilt boende. 

På sammanträdet redovisas en dagsaktuell siffra. Per 2022-04-05 står 

tre personer i kö som inte erbjudits plats. Flera förändringar i kölistan 

har skett sedan månadsskiftet mars/april. 

 

Dialog om organisation 

Allmän dialog om socialförvaltningens organisation. 

 

Svar på fråga om det finns beslut kring användande av privata bilar 

Vid socialnämndens sammanträde 2022-03-01 framförs en uppfattning 

om att det finns ett tidigare nämndsbeslut kring att privata bilar inte ska 

användas i tjänsten av hemtjänstpersonal. Enligt frågeställaren skulle 

beslutet ha fattats före 2015. 

 

Nämndssekreterare lämnar följande svar. 

 

Genomgång har gjorts av socialnämndens protokoll under åren 2011-

2016.  

Det går inte att utläsa från protokollen under mandatperioden 2011-

2014 att frågan om bilar i hemtjänsten har behandlats.  

 

Under 2015 har frågan tagits upp vid två tillfällen:  

• 2015-05-05 ställs en fråga av Patric Carlsson (S), som grundas 

på att han fått samtal om att det vid anställningar krävs att den 

enskilde har tillgång till egen bil, medan det tidigare meddelats 
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att så inte ska ske. Dåvarande socialchefen svarar att det kan 

ställas krav på egen bil, då förvaltningens bilar inte alltid räcker 

till. Cyklar har införskaffats och ambitionen är att dessa till viss 

del ska minska behovet av bilar. 

• Socialnämnden beslutar 2015-10-06 § 161 att äska 200 000 

kronor för att påbörja utfasning av privata bilar inom 

socialförvaltningen. Detta var en del av budget inför 2016.   
 

Föranmälda fråga om rekrytering av enhetschefer 

Gunilla Danielsson (S) frågar om pågående rekryteringar av 3-4 

enhetschefer inom socialförvaltningen. Frågan avser en enhetschef för 

AMI, ekonomiskt bistånd och del av LSS daglig verksamhet, en 

enhetschef för hemtjänsten samt en eller två enhetschefer på 

Södergården. Frågan är också om dessa tjänster har full finansiering 

inom ram 2022 och framåt. 

 

Frågan besvaras via dialogen ovan om socialförvaltningens 

organisation. Förvaltningschefen kommer att överta ansvaret för alla 

chefsrekryteringar från och med 2022-04-16. 

 

Uppföljning av införandet av nytt planeringssystemet för hemtjänsten 

Vid socialnämndens sammanträde 2022-03-01 behandlas skrivelse från 

personal som motsätter sig införande av förändringar av hemtjänstens 

planeringssystem. Det bestäms att en återrapportering om vad som hänt 

kring införandet ska lämnas vid detta sammanträde. 

 

Socialförvaltningens systemförvaltare lämnar en lägesrapport kring 

införandet av LMO-appen via nya verksamhetssystemet. Det tidigare 

planeringssystemet upphörde 2022-03-31, och organisationen har då  

definitivt gått över till nya appen. Vissa funktioner i appen kommer att 

utvecklas efterhand. 

 

Information om verksamheternas hantering av avvikelser, Lex Sarah-

rapporter och införandet av rätt till heltid 

Enhetschefer från hemtjänsten nord och Tallgården berättar hur Lex 

Sarah-rapporter och avvikelser hanteras i personalgrupper. De berättar 

även om införandet av rätt till heltid, hur det fungerat och vilka 

utmaningar som finns. Även frågor om rekrytering och aktiviteter 

kopplat till äldreomsorgen lyfts. 

 

____________ 
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SN § 41   SN.2022.62     
 

Patientsäkerhetsberättelse 2021  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen om patientsäkerhetsberättelsen för 2021 

till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. I denna ska det framgå hur arbetet med 

patientsäkerheten har bedrivits under föregående kalenderår. Vidare ska 

det öppet och tydligt redovisas strategier, mål och resultat av arbetet 

med att förbättra patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen för 2021 har tagits fram av den medicinskt 

ansvariga sjuksköterskan och verksamhetschefen för kommunala hälso- 

och sjukvården. Patientsäkerhetsberättelsen överlämnas till 

socialnämnden som information. 

Presentation på sammanträdet 

Patientsäkerhetsberättelsen föredras på sammanträdet av 

verksamhetchef, tidigare MAS och nuvarande MAS. 

 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2021  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Patientsäkerhetsberättelsen ska läggas på hemsidan
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SN § 42   SN.2022.82     
 

Slutredovisning av projektet Access  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Enheten för arbetsmarknad och integration (AMI) har drivit projektet 

Access mellan 2019 till 2021.  

Projektet var ett samarbete mellan Örkelljunga kommun, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet NNV 

Skåne och Region Skåne via vårdcentralen i Örkelljunga. Europeiska 

socialfonden medfinansierade projektet. 

Projektets syfte var att ta tillvara människors kompetens och vilja att 

arbeta.  

Dåvarande enhetschef för AMI informerar om projektet. Informationen 

belyser bland annat projektets målgrupper, måluppfyllelse, projektets 

upplägg och steg, påverkan från covid-19, samt om effekter och resultat 

av projektet. 

 

____________ 
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SN § 43   SN.2022.3     
 

Inkomna skrivelser och meddelanden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skrivelser 2022-02-23 - 2022-03-28: 

2022-02-25 - Meddelande från IVO om klagomål som inkommit till 

IVO men som berör ärende i Örkelljunga kommun - dnr SN.2022.59 S 

2022-02-25 - Meddelande från Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering om rapport om standardiserade bedömningsmetoder 

- dnr SN.2022.60 

2022-03-02 - Kallelse från Brottsofferjouren till årsmöte 2022 - dnr 

SN.2022.66 

2022-03-07 - Skrivelse från Anhörigas Riksförbund om studie av 

anhörigas erfarenheter under pandemin - dnr SN.2022.76 

2022-03-07 - Skrivelse med intresseanmälan om nationell adoption - 

dnr SN.2022.77 S 

2022-03-16 - Skrivelse med synpunkter på socialtjänsten (ekonomiskt 

bistånd) - dnr SN.2022.83 

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-04-05  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 44   SN.2022.4     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Delegationsbeslut 2022-03-01 - 2022-04-04 avseende: 

• Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten. 

• Delegationsbeslut för vård och omsorg 

Delegationsbeslut 2022-02-01 - 2022-02-28 avseende: 

• Tillsvidareanställningar enligt nedan och enligt listor från 

WinLas 

- Personlig assistent inom LSS, från 2022-02-20 

- Undersköterska inom hemtjänst nord, från 2022-02-14 

- Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, från 2022-03-01 

- Aktivitetsledare inom enheten för arbetsmarknad och 

integration, från 2022-03-06 

- Socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen barn och 

unga, från 2022-03-01 

• Visstidsanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas 

- 10 visstidsanställningar under februari 2022 

• Timanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas 

- 16 anställningar med timavlöning under februari 2022 

Beslut i övrigt: 

• Personuppgiftsbiträdesavtal med Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) avseende SU-Kvinnofrid 2.0. Avtalet 

undertecknat av tillförordnad förvaltningschef. - dnr 

SN.2022.55 

• Avtal med Klippans kommun om samverkan avseende 

produktion av kyld mat. Avtalet undertecknat av tillförordnad 

förvaltningschef. - dnr SN.2022.63 

• Avtal med Örkelljungahus Korgarna AB om hyra av 

bostadslägenhet på Göingegatan 1 D i Örkelljunga. Avtalet 
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undertecknat av tillförordnad förvaltningschef. - dnr 

SN.2022.70 

• Tilläggsavtal till service- och supportavtal med Swedlock. 

Avtalet undertecknat av enhetschef. - dnr SN.2016.93 

• Yttrande till Försvarsmakten inför antagande av 

hemvärnssoldat. Beslutet fattat av tillförordnad 

förvaltningschef. - dnr SN.2022.84 S 

• Avtal angående samverkan mellan tio kommuner i nordvästra 

Skåne om familjehemsvård. Avtalet undertecknat av 

tillförordnad förvaltningschef. - dnr SN.2022.85 

• Avtal Med Ung Omsorg Sverige AB om ungdomar i vården. 

Avtalet undertecknat av tillförordnad förvaltningschef. - dnr 

SN.2022.88 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Life Care och Winlas 

 

____________ 
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SN § 45   SN.2022.6     
 

Redovisning från domstolar och tillsynsmyndigheter  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-05-21 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2022-03-11: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU 

Beslut 2022-03-11: Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet 

Högsta förvaltningsdomstolen: 

Överklagat avgörande: Kammarrättens dom 2022-02-01 

Saken: Vård enligt LVU, fråga om prövningstillstånd 

Avgörande 2022-03-24: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte 

prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 

 

____________ 
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SN § 46   SN.2022.5     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

• Beslut 2022-02-28 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

förlängd placering på HVB under tre dagar. 

• Beslut 2022-03-02 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. 

• Beslut 2022-03-02 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

placering på HVB enligt 11 § LVU. 

• Beslut 2022-03-03 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

handräckningsbegäran enligt § 43 LVU. 

• Beslut 2022-03-28 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om att 

bevilja Woodlands Country Club Golf AB tillfälligt 

serveringstillstånd för att servera starköl och vin till slutet 

sällskap 2022-04-12--13 på serveringsstället Forum 

Örkelljunga. Diarienummer SN.2022.73. 

 

____________ 
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SN § 47   KLK.2021.93  138  
 

Motion från Moderaterna - Vi vill få fler människor i 
arbete och sysselsättning  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna tjänsteskrivelsen från socialförvaltningen 

 (daterad 2021-12-06) till kommunstyrelsens arbetsutskott, 

 som socialnämndens yttrande i ärendet. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-04-21 § 154 att 

remittera en motion från moderaternas fullmäktigegrupp till 

socialnämnden för yttrande. 

Motionen har följande lydelse: 

"Vi vill få fler människor i arbete och sysselsättning, få en väg in i 

samhället och därmed få bort försörjningsstöd och utanförskap! 

 

Vägen in till samhället är att kunna försörja sig själv och sin familj. Att 

fastna i ett bidragsberoende är förödande för både individ och 

samhället. 

 

Genom arbete eller studier får man en väg in i samhället. Situationen 

för familjerna förbättras och även hela Örkelljunga kommer att må 

bättre. Risken för kriminalitet och bidragsberoende kommer att minska. 

 

Att som barn ha bidragsberoende föräldrar innebär att vi accepterar och 

riskerar att dessa barn ärver sina föräldrars utanförskap och 

bidragsberoende, vilket naturligtvis är förödande för alla inblandade. Vi 

riskerar därmed också att en permanent "underklass" sakta men säkert 

växer fram. 

 

Försörjningsstödet har ökat i Örkelljunga och det är fler familjer som 

söker och får försörjningsstöd. Signaler om att utanförskapet breder ut 

sig finns också. Fler orosanmälningar kommer in till 

socialförvaltningen. 

 

Därför vill vi Moderater: 

Att socialförvaltningen utreder vilka insatser och krav som krävs i 

Örkelljunga för att minska bidragsberoende och utanförskap." 
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Socialnämnden 2021-09-28 

Socialnämnden beslutar 2021-09-28 § 128 att överlämna yttrande från 

socialförvaltningen, föreslå att det görs en utredning om en 

sammanslagning av vuxenutbildningen och enheten för arbetsmarknad 

och intregration, samt att föreslå att motionen ska anses besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-10 § 314 att 

återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag åt nämnden att 

besvara motionens att-sats. 

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 

Med anledning av återremissen har socialförvaltningen tagit fram ett 

nytt svar på motionen. I tjänsteskrivelse daterad 2021-12-06 lämnar 

verksamhetschef Magnus Lind följande fem åtgärdsförslag. 

• AMI får möjlighet genom ramökning att använda sig av 

arbetsmarknadsåtgärden anställningar med stöd för att minska 

antalet individer inom ekonomiskt bistånd. Erfarenheten av att 

använda anställningar som arbetsmarknadsinsats har 

dokumenterat goda resultat, både för etablering på 

arbetsmarknaden och språkutveckling. Möjligheten att inom 

ram arbeta på det sättet begränsas av att extratjänster fasas ut 

samt att det för övriga anställningar med stöd medföljer en 

lönekostnad som AMI har svårt att bära. 

• Handläggarna på ekonomiskt bistånd fortsätter det nyligen 

påbörjade riktade arbetet med att få individer som uppburit 

ekonomiskt bistånd i mer än ett år till andra insatser eller annan 

försörjning. Detta arbete kan leda till att enskilda individer får 

försörjning från rätt instans eller förutsättningar till 

självförsörjning genom arbete och studier. 

• Arbeta mer proaktivt med samverkan kring det kommunala 

aktivitetsansvaret KAA, mellan socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen. Syftet är att guida, ge kunskap om 

arbetsmarknaden och att ha ett individperspektiv för att inte 

unga personer ska riskera att hamna i försörjning via 

ekonomiskt bistånd. 

• Riktad åtgärd med ett införande av arbetsmarknadskunskap 

längre ner i åldrarna. Detta innebär ett proaktivt arbetssätt för att 

ge bättre förutsättningar för våra unga kommuninvånare i 

framtiden. Även information till unga personer från vår budget- 

och skuldrådgivare kan vara en positiv åtgärd. 
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• Tillsätta en extern utredning om en möjlig sammanslagning 

mellan vuxenutbildning, AMI och ekonomiskt bistånd i en 

förvaltning. En sådan sammanslagning skulle kunna ge en 

tydligare röd tråd och en väg in för kommuninvånare genom 

utbildning och/eller arbetsmarknadsinsats i kombination för 

tydlig sammanhållen vägledning mot självförsörjning och god 

språkkunskap. 

 

Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-14 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna 

tjänsteskrivelsen från socialförvaltningen (daterad 2021-12-06) till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, som socialnämndens yttrande i 

ärendet, föreslå att motionen ska bifallas, samt att föreslå att det ska 

genomföras en utredning, gärna extern, om en möjlig sammanslagning 

mellan vuxenutbildning, AMI och ekonomiskt bistånd. Stefan Svensson 

(SD) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

 

Socialnämnden 2022-01-11 

Socialnämnden beslutar med sex röster mot fem att återremittera  

ärendet med uppdrag att förtydliga utredningsuppdraget för en extern  

utredning, precisera kostnaden för utredningen och ange vem som ska  

bekosta utredningen. 

 

Underlag med anledning av återremissen 

Socialförvaltningen har tagit fram underlag om en möjlig extern 

utredning. I förslaget till upplägg från P&P AB framgår närmare 

detaljer kring hur utredningen kan gå till, samt företagets bedömda 

tidsåtgång och begärda pris. 

 

Frågeställningen om vem som ska stå för kostnaden kan inte besvaras 

av socialförvaltningen, eftersom det är kommunfullmäktige som är 

beslutsfattare i ärendet. 

 

Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-15 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna 

tjänsteskrivelsen från socialförvaltningen (daterad 2021-12-06) till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, som socialnämndens yttrande i 

ärendet, föreslå att motionen ska bifallas, samt att föreslå att det ska 

genomföras en utredning, gärna extern, om en möjlig sammanslagning 

mellan vuxenutbildning, AMI och ekonomiskt bistånd. 
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Socialnämndens behandling 2022-04-05 

Efter diskussion enas socialnämnden om att att överlämna 

tjänsteskrivelsen från socialförvaltningen (daterad 2021-12-06) till 

kommunstyrelsens arbetsutskott, som socialnämndens yttrande i 

ärendet. Övriga delar av arbetsutskottets förslag utgår. Detta förslag 

läggs fram av Gunilla Danielsson (S), Stefan Svensson (SD), Annika 

Jönsson (M) och Birgit Svensson (MP). 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Moderaterna - Vi vill få in fler människor i arbete och 

sysselsättning.pdf 

Protokoll 2021-11-10 - KSAU § 314 

Tjänsteskrivelse efter återremiss från KSAU, avseende motionen om att 

få fler människor i arbete och sysselsättning 

Förslag från P&P om upplägg av utredning.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SN § 48   SN.2022.2     
 

Övriga frågor  

Patric Carlsson (S) frågar om skrivelse från revisionen (daterad 2022-

03-29), med anmärkning på socialnämnden med anledning av 

måluppfyllelse avseende ekonomi samt styrning och intern kontroll av 

nämndens ekonomi. Dialog förs i nämnden om skrivelsen och 

revisorernas synpunkter. Ärendet kommer att behandlas vid 

arbetsutskottets sammanträde 2022-04-19. 

Gunilla Danielsson (S) frågar om fältverksamheten och vad som hänt 

sedan socialnämnden beslutat att inte förlänga utlåningen av 0,5 tjänst 

till utbildningsnämnden. Tillförordnade förvaltningschefen svarar att 

vikarierande chefen för individ- och familjeomsorgen hanterar 

rekryteringen av denna tjänst, men att den för närvarande inte är tillsatt. 
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