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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 1   SN.2019.89     
 

Ekonomisk rapport  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska rapporten per 2019-11-30. 

 

Sammanfattning 

Ekonomisk rapport till och med 2019-11-30. 

Utfallet till och med 2019-11-30 är -4,3 miljoner kronor. Prognosen för 

helåret 2019 är -7,8 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport t.o.m 2019-11-30  

 

____________ 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2020-01-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 2   SN.2019.298     
 

Örkelljunga kommuns mål 2020, socialnämndens 
verksamhetsområde  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta målen enligt förslag i tjänsteskrivelse och bilaga, samt 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta för 

måluppfyllelse av antagna mål, i den omfattning som 

förvaltningen har möjlighet att bidra till måluppfyllelse för 

respektive mål. 

 

Sammanfattning 

Nuvarande mål och styrkort i Örkelljunga kommun är tidsbegränsade 

till 2019-12-31. Kommunens centrala ledningsgrupp har reviderat 

nuvarande övergripande mål och tagit bort en del av dem. 

Ledningsgruppen rekommenderar att det nya måldokumentet tillämpas 

under 2020, utan någon nedbrytning på nämndsnivå. Det innebär att 

samtliga nämnder/förvaltningar under 2020 arbetar direkt mot de 

övergripande målen. 

I måldokumentet finns sammanlagt tio mål. Följande tre ligger inom 

socialnämndens ansvarsområden: 

1. Mätmetod: Socialstyrelsens andel ganska/mycket trygga 

brukare på särskilt boende/med stöd av hemtjänsten.  

Mål: Att bibehålla eller öka mätvärdet jämfört med föregående 

mätning (90 %). 

2. Mätmetod: Egen undersökning om andel deltagare som vid 

avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet börjat arbeta 

eller studera.  

Mål: Ökad andel jämfört med föregående mätning (38 %). 

3. Mätmetod: Arbetsförmedlingens arbetslöshet 16-24 år, öppet 

arbetslösa eller i program med aktivt stöd.  

Mål: Att arbetslösheten ska minska (6,8 %). 

 

Förvaltningschefen föreslår i tjänsteskrivelse 2019-12-11 att 

socialnämnden beslutar att anta målen, samt ge socialförvaltningen i 

uppdrag att arbeta för måluppfyllelse av antagna mål, i den omfattning 

som förvaltningen har möjlighet att bidra till måluppfyllelse för 

respektive mål. 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om Örkelljunga kommuns mål 2020, socialnämndens 

verksamhetsområde 

Mål 2020 Örkelljunga kommun  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens chefer, stab och controller 

Kommunledningsförvaltningen



 

 
Sammanträdesprotokoll 2020-01-07  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 3   SN.2015.166     
 

Arkivbeskrivning för socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagna ändringar i arkivbeskrivningen, 

innebärande att all arkivering av familjerättsliga handlingar 

kan ske digitalt. 

 

Sammanfattning 

Sedan 2017 sköts merparten av den familjerättsliga verksamheten 

genom samverkan med Helsingborgs stad. I Helsingborg pågår ett 

digitaliseringsarbete för att övergå till digitala handlingar inom 

familjerätten. För att Helsingborgs stads arbete med familjerättsliga 

ärenden för Örkelljunga kommun ska kunna digitaliseras, krävs beslut i 

Örkelljunga kommun om att arkivering ska kunna ske digitalt. 

I socialförvaltningens arkivbeskrivning, kapitel 3.6, finns instruktioner 

för arkivering av handlingar inom familjerätten. I tjänsteskrivelse 2019-

12-10 föreslår nämndssekreterare och förvaltningschef att följande 

ändringar görs. 

 I dagens arkivbeskrivning står både papper och digitalt för hur 

handlingar ska bevaras. För att möjliggöra enbart digital 

arkivering behöver skrivningen ändras till ”papper eller 

digitalt”. 

 Förvaringsplatsen är närarkiv, och efter fem år till centralarkiv. 

För att möjliggöra enbart digital arkivering behöver skrivningen 

ändras till ”närarkiv eller digitalt”. 

 Ändring av rubriken ”Överföring till Centralarkiv” till 

”Överföring av pappershandlingar till centralarkiv”. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om ändringar i arkivbestämmelserna avseende 

familjerättsliga handlingar  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Familjerätten i Helsingborg 

Intranätet
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 4   SN.2019.200 S     
 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna vidtagna åtgärder, samt 

att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Sammanfattning 

2019-07-26 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. I rapporten beskrivs att 

det finns misstanke om att en vårdtagare blivit liggande på golvet under 

en längre tidsperiod på kvällen och natten mot 2019-07-04. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. Det har gjorts två 

utredningar. Socialnämnden beslutar 2019-12-03 § 213 att återremittera 

ärendet för att behandla den andra utredningen.  

I utredningen som avslutas 2019-12-03 beskrivs att brukaren själv lagt 

sig på golvet, vilket brukaren gör emellanåt. I detta fallet bedöms 

brukaren ha fått ligga kvar för länge utan att åtgärd vidtagits. Det har 

funnits risk för vårdskada i form av trycksår. Efter händelsen har 

enhetschefen arbetat fram en handlingsplan. Denna ska framöver 

förtydligas avseende hur länge en brukare som själv lägger sig på 

golvet kan ligga kvar innan åtgärd vidtas. Information har lämnats till 

berörd personal och vid APT. Enligt utredningen har det funnits brister 

i dokumentationen. Bedömningen är att det förekommit ett så pass stort 

missförhållande och risk för vårdskada att det motiverar en anmälan till 

Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah (avidentifierad) 

Lex Sarah-utredning - andra utredningen (avidentifierad)  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Inspektionen för vård och omsorg 

Rapportförfattaren tillika enhetschefen 

Utredare
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 5   SN.2019.62     
 

Socialförvaltningens nyckeltal 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga nyckeltalen per 2019-11-30 till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Nyckeltal per 2019-11-30 för socialförvaltningen. 

Vid socialnämndens sammanträde 2019-12-03 ställdes en fråga om 

anledningen till att utbetalningen av ekonomiskt bistånd exklusive 

flykting ökade i oktober 2019. Biträdande förvaltningschefen svarar att 

nivåerna kan variera mellan månaderna, på grund av att bistånds-

tagarnas kostnader ibland kan hamna på efterföljande månad. 

Stefan Svensson (SD) har jämfört socialförvaltningens nyckeltal med 

motsvarande uppgifter hos Socialstyrelsen i den delen som gäller 

ekonomiskt bistånd. Det finns vissa skillnader kring antal hushåll och 

utbetalda nivåer. Stefan Svensson (SD) har ställt en fråga till 

förvaltningschefen om hur Socialstyrelsen får sina uppgifter och vad 

som kan ligga bakom skillnaderna. Frågan ska undersökas och besvaras 

vid nästa sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal t.o.m 2019-11-30  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 6   SN.2019.309     
 

Information från socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Information från förvaltningschef och biträdande förvaltningschef. 

 Ett projekt med så kallad digital undersköterska kommer att 

påbörjas. Det handlar om att medicin ska kunna lämnas ut via 

en apparat. Apparaten fylls på med mediciner och sedan 

portioneras medicin ut till vårdtagaren utifrån ett förinställt 

schema. Därmed behöver kommunens personal inte transportera 

mediciner i lika stor omfattning. 

 Nuvarande enhetschefen för individ- och familjeomsorgens 

myndighetsutövning går i pension under våren. Tjänsten är 

utannonserad. 

 Ledningsorganisationen för Södergården kommer att förändras. 

Istället för två enhetschefer blir det en enhetschef och en 

biträdande enhetschef. En av de nuvarande enhetscheferna 

kommer en att övergå till att bli enhetschef inom LSS-

verksamheten. En enhetschefstjänst för Södergården är 

utannonserad. 

 Rutiner och arbetssätt för POSOM kommer att ses över. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga till socialnämnden 2020-01-07 om digital undersköterska 

(medicinhantering)  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 7   SN.2019.55     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Protokoll från kommunala pensionärs- och handikapprådens 

sammanträde 2019-12-12. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunala pensionärs- och handikappråden 2019-12-12 (version med 

borttagna personuppgifter)  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 8   SN.2019.180     
 

Information från lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Minnesanteckningar från lokala brottsförebyggande rådets 

sammanträde 2019-12-03. 

Socialnämndens representant Christer Unosson (KD) lämnar en kort 

rapport från sammanträdet. Brottsförebyggande rådet behandlade bland 

annat frågor om trygghet och säkerhet, samt om fältverksamheten och 

våld i nära relationer. Vidare diskuterades hur medborgardialogerna 

under 2020 ska utformas. 

 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar Lokala BRÅ 2019-12-03  

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 9   SN.2019.5     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-11-25 § 113 att godkänna 

anvisningar för årsredovisning 2019. 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-11-25 § 114 om oförändrad 

utdebitering 2020 med 19,06 kronor per skattekrona. 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-11-25 § 115 om budgetramar, 

nyupplåning och taxor för 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-12-04 § 208 att ifrågasätta om 

socialnämndens prognos är tillförlitlig. I beslutet hänvisas till ett 

kommande möte mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 

socialnämndens arbetsutskott 2019-12-11. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-11 § 288 beslutar att uttala 

att kommunstyrelsen och socialnämnden under året har kommunicerat 

kring den ekonomiska situationen för socialnämnden. Arbetsutskottet 

anser att det inte finns några siffermässiga tveksamheter som 

presenterats i det erhållna ekonomiska materialet under året. 

Förvaltningschefen och nämnden presenterar den ekonomiska 

prognosen mot bakgrund av det ekonomiska materialet som Serkon 

tillhandahåller. Däremot finner arbetsutskottet att det ekonomiska 

resultatet för socialnämnden 2019 har varit och är osäkert. Det är mot 

den bakgrunden som det i budget 2020 anslagits en större 

tilläggsbudget för att hantera eventuella underskott genom att kunna 

medgiva projekt som kan ge ett bra ekonomiskt resultat. 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-12-16 § 123 att anta mål för 2020 

enligt förslag från kommunchefen. 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-12-16 § 126 att bifalla motion från 

Stefan Svensson (SD), genom att ge socialnämnden i uppdrag att se 

över avgifterna för sondnäring, näringstillskott och övriga 

nutritionsprodukter. I översynen ska det ses över att avgifterna 

överensstämmer med patientavgiften som tas ut i enlighet med Region 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Skånes politiska beslut, oavsett om det beviljats bistånd i vård- och 

omsorgsboende eller ordinärt boende. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut av kommunfullmäktige 2019-11-25 om anvisningar till 

årsredovisning 

Beslut från kommunfullmäktige 2019-11-25 om utdebitering 2020 

Beslut av kommunfullmäktige 2019-11-25 om budget 2020 och 

ekonomisk flerårsplan 2021-2022 

Beslut av kommunstyrelsen 2019-12-04 om månadsuppföljning per 

2019-10-31 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-11 om 

möte med socialnämndens presidium 

Beslut från kommunfullmäktige 2019-12-16 om mål 2020 

Beslut av kommunfullmäktige 2019-12-16 om motion om sondmatning  

 

____________ 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 10   SN.2019.6     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skrivelser under perioden 2019-11-26 - 2019-12-30: 

2019-12-03 - Skrivelse med klagomål om hanteringen av 

adressuppgifter inom individ- och familjeomsorgen - dnr SN.2019.297 

2019-12-16 - Skrivelse från brukares barn om en enskild händelse och 

hur liknande undviks framöver - SN.2019.300 S 

2019-12-16 - Meddelande från Swedbank om förändringar avseende 

tjänsten med förladdade kort - SN.2019.301 

2019-12-18 - Skrivelse från Heimstaden angående störningar från 

lägenhet där kommunen är hyresgäst - dnr SN.2019.303 

2019-12-19 - Skrivelse till socialnämndens ordförande från Junis om 

barn i familjer där det förekommer missbruk och beroende - 

SN.2019.304 

2019-12-23 - Meddelande från Statens Institutionsstyrelse om 

förändrade avgifter vid placeringar från 2020-01-01 - dnr SN.2019.308 

 

____________ 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 11   SN.2019.4     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2019-12-04 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om placering i familjehem enligt § 11 LVU. 

 

____________ 
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Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 12   SN.2019.2     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2019-12-03 - 2020-01-06 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

Delegationsbeslut 2019-12-01 - 2019-12-31 avseende: 

 Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut i övrigt: 

 Beslut om att teckna hyreskontrakt med Örkelljungabostäder 

avseende fastigheten Örkelljunga Ejdern 25. - dnr SN.2019.305 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 
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signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 13   SN.2019.3     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Saken: Vård enligt LVU, fråga om avskrivning efter återtagen ansökan 

Beslut 2019-11-27: Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare 

handläggning 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-06-26 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2019-11-29: Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet 

och ändrar på så vis att den faktiska boendekostnaden om 5054 kronor 

ska tas upp som en utgift i den ekonomiska beräkningen för aktuell 

period. Målet visas åter till nämnden för vidare handläggning och 

prövning av om övriga förutsättningar för ekonomiskt bistånd för 

perioden är uppfyllda.  

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-10-22 

Saken: Umgängesbegränsning enligt LVU 

Dom 2019-12-04: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-08-19 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (promenad) 

Dom 2019-12-06: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt 

att den enskilde förklaras ha rätt till ytterligare en promenad per vecka, 

totalt två tillfällen per vecka. 

 

____________ 
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  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 14   SN.2019.77     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Omvärldsrapport för november 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport november 2019 

Referenser till rapport i november  

 

____________ 
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SN § 15   SN.2019.8     
 

Övriga frågor  

Patric Carlsson (S) beskriver övergripande vilka regler som gäller för 

lagning av förtroendevaldas iPad:s om de går sönder. Patric Carlsson 

(S) vill veta bakgrunden till dessa regler. Frågan ska besvaras vid nästa 

sammanträde. 

Annika Jönsson (M) berättar om en enskild händelse där en brukare 

som haft brandlarm installerat via trygghetslarmet inte fått hjälp när 

larmet inte fungerat. Mot denna bakgrund frågar Annika Jönsson (M) 

om vem som ansvarar för brandlarmen som finns hos brukarna. Frågan 

ska besvaras vid nästa sammanträde. 

Lennart Anderberg (SD) frågar om hur det går med genomlysningen av 

kostnaderna för flyktingverksamheten. Frågan avser ett beslut som 

kommunstyrelsen fattade 2019-09-04 § 169. Förvaltningschefen svarar 

att en utredning planeras under första halvåret 2020. Det är inte 

socialförvaltningen som genomför utredningen. Utredningen omfattar 

flyktingverksamheten i samtliga berörda förvaltningar. 


