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SN § 30   SN.2020.23     
 

Information om kommunens demensvård  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Demenssjuksköterskan och verksamhetschefen inom kommunala hälso- 

och sjukvården berättar om hur demensvården bedrivs i dagsläget.  

Det finns i dagsläget en tjänst som demenssjukssjuksköterska. Tidigare 

fanns en kognitiv stödgrupp där flera personer arbetade med 

demensfrågor som del av sina tjänster. Efter att några lämnat sina 

tjänster valdes istället en lösning med en demenssjuksköterska. 

Demenssjuksköterskan arbetar med vägledning och stöd i enskilda 

individärenden, samt med utbildning, handledning och lotsning i 

demensfrågor. 

Demenssjuksköterskan och verksamhetschefen redovisar tankegångar 

inför framtiden. En tanke är att inrätta en särskild avdelning på särskilt 

boende för vårdtagare med beteendemässiga och psykiska symptom vid 

demens (BPSD). Mot bakgrund av att antalet personer med demens 

ökar i antal, finns funderingar om det i framtiden behövs fler än de idag 

fem demensavdelningarna på de särskilda boendena. Vidare presenteras 

tankegångar kring hur situationer med våld ska hanteras och hur 

personalen ska vidareutbildas om demens. 

 

____________ 
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SN § 31   SN.2020.46     
 

Socialnämndens bokslut 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till socialförvaltningen, med uppdrag 

att lämna en närmare granskning och analys av kostnaderna 

som lett till underskottet, framför allt de ökade kostnaderna 

för externa placeringar. 

 

Sammanfattning 

Socialnämndens resultat för 2019 uppgår till -12,7 miljoner kronor. 

Budgetavvikelse per område: 

 

Miljoner kr 

Bokslut 

2019 

Budget 

2019 Avvikelse 2019  
Nämnd, 

ledning, 

administration -16,3 -16,0 -0,3  
Äldreomsorg 

och 

hemsjukvård -101,8 -101,4 -0,4  
IFO, LSS och 

arbetsmarknad/ 

integration -92,1 -79,9 -12,2  

Projekt 0,4 0,2 0,2  
Verksamhetens 

nettokostnader -209,8 -197,1 -12,7  

 

Underskottet beror främst på högre kostnader än budget för externa 

placeringar. Även högre personalkostnader inom äldreomsorgen och 

nedskrivning av fordran gentemot Migrationsverket påverkar resultatet. 

 

Förslag 

Annika Jönsson (M) yrkar att socialnämnden med godkännande 

överlämnar årsredovisningen 2019 för socialnämndens 

verksamhetsområde till kommunfullmäktige.  

 

Annika Jönsson (M) yrkar vidare att socialförvaltningen ges i uppdrag 

att: 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2020-03-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 
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• Varje månad lämna statistik om hur många barn som finns 

placerade, vilka placeringar det rör sig om och vad de kostar.  

• Vid nya beslut om placeringar ska socialnämndens arbetsutskott 

om möjligt få alternativa beslutsförslag. 

• Se över kostnaderna för ekonomiskt bistånd och lämna förslag 

på hur kostnaderna ska kunna minskas och hur antalet familjer 

som får bistånd ska bli färre. 

 

Patric Carlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras. Uppdraget till 

socialförvaltningen föreslås vara att lämna en närmare granskning och 

analys av kostnaderna som lett till underskottet, framför allt de ökade 

kostnaderna för externa placeringar. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras. Ordförande finner att socialnämnden ska avgöra 

ärendet vid dagens sammanträde. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ja-röst för avgörande idag. 

Nej-röst för återremiss. 

 

Omröstningen utfaller med fem ja-röster och sex nej-röster, vilket 

innebär att ärendet återremitteras. 

 

Det antecknas att Bo Jensen (KD), Lena Nilsson (M), Lennart Svensson 

(M), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M) röstar ja, samt att 

Stefan Svensson (SD), Patric Carlsson (S), Lennart Anderberg (SD), 

Ingemar Svensson (S), Michael Bengtsson (SD) och Birgit Svensson 

(MP) röstar nej. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 för socialnämnden  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomikontoret (för kännedom) 

Förvaltningschef och biträdande förvaltningschef 

Controller 

Verksamhetschef och enhetschef IFO:s myndighetsutövning
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SN § 32   SN.2019.309     
 

Information från socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Information från förvaltningschef och biträdande förvaltningschef. 

• Svar på föranmäld fråga från Christer Unosson (KD) om 

hemlöshet och LP-stiftelsen.  

Socialförvaltningens handläggare av missbruksärenden träffar 

LP-stiftelsen en gång i halvåret. Socialförvaltningen känner i 

dagsläget inte till några säkra fall av hemlöshet i Örkelljunga 

kommun, men det kan finnas personer som inte söker hjälp och 

därmed inte kommer till socialförvaltningens kännedom. 

• Svar på fråga från Annika Jönsson (M) om enkätsvar till och 

mötesmedverkan hos Medelpunkten avseende hjälpmedel.  

Personal från socialförvaltningen deltar i två olika 

samverkansgrupper hos Medelpunkten. Däremot anser den 

berörda personalen att de inte fått någon enkät. 

• Svar på fråga från Patric Carlsson (S) om aktuellt läge kring 

LSS-korttidsplatser.  

Socialförvaltningens bedömning är att underlaget är för litet för 

att skapa egna korttidsplatser. Platser kommer fortsatt att köpas 

externt. Möjligheter att samverka med andra kommuner om 

korttidsplatser undersöks. 

• Enhetschef på Södergården är tillsatt. En av de hittillsvarande 

enhetscheferna kommer att bli biträdande enhetschef på 

Södergården, medan den andra kommer att bli enhetschef inom 

LSS-verksamheten. 

• Processen med kyld mat till brukare inom hemvården pågår. 

Möte har hållits med Klippans kommun. Ett möte kommer att 

hållas mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen 

om kostnadsfördelningen. 

• Beslutet från socialnämnden 2020-02-04 § 19 om central 

bemanningsenhet och att använda Time Cares 
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personaloptimeringssystem är tänkt att genomföras under första 

halvåret 2020. 

• Upphandling av nytt verksamhetssystem pågår. För närvarande 

pågår analysen av anbud. 

• Socialförvaltningen har bildat en placeringsgrupp som ska 

behandla individärenden där det kan bli aktuellt med externa 

placeringar. Syftet är att gruppen i varje enskilt ärende ska 

bedöma vilka alternativ som finns avseende åtgärder och 

placeringar. Det ska även lämnas redovisningar till 

socialnämndens arbetsutskott om det aktuella ekonomiska läget 

kopplat till placeringar. 

 

____________ 
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SN § 33   SN.2020.35     
 

Uppföljning av serveringstillstånd 2019 och förslag till 
tillsynsplan 2020  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av tillstånds- och 

tillsynsverksamheten enligt alkohollagen för 2019, samt 

att fastställa tillsynsplanen för den planerade tillstånds- och 

tillsynsverksamheten enligt alkohollagen för 2020, med 

ändringen att sjätte punkten om krögarmöten ska 

formuleras ”Krögarmöten ska arrangeras i Örkelljunga”. 

 

Sammanfattning 

Enligt 9 kap 3 § 3 stycket alkohollagen ska kommunerna upprätta en 

tillsynsplan för tillstånds- och tillsynsverksamheten. Planen ska skickas 

till Länsstyrelsen. 

Alkoholhandläggarna från Ängelholms kommun har tagit fram en 

uppföljning för 2019 och ett förslag till tillsynsplan för 2020. 

Förslaget till tillsynsplan består av följande åtta punkter: 

1. Dagbesök på nyetablerade serveringsställen eller där ägarbyte 

ägt rum. 

2. Cirka fem (5) oanmälda tillsynstillfällen då så många 

serveringsställen som möjligt besöks i Örkelljunga kommun. 

Dessa besök kan dels göras i form av samordnade tillsyner med 

andra myndigheter, dels av Ängelholms kommuns handläggare 

eller av arvoderade tillsynsinspektörer som är utbildade för 

uppdraget ifråga. 

3. Inre kontroller av samtliga tillståndshavare hos 

polismyndigheten, skatteverket och kronofogdemyndigheten 

samt slagningar hos något kreditupplysningsföretag. 

4. Alla krögare och dess personal kommer att bli erbjuden 

tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering som äger 

rum tillsammans med krögare från Ängelholms och Båstads 

kommun. 

5. ”Varannan vatten kit” kommer att erbjudas krögare som så 

önskar i samband med evenemang, t.ex. Örkelljungadagarna. 

6. Krögarmöten kommer att arrangeras utifrån önskemål och 

efterfrågan. 
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7. Fokus för årets tillsyner kommer att vara kontroll av matutbudet 

samt att arbetet med den ekonomiska tillsynen fortsätter. 

8. En samordnad tillsyn med livsmedel, Söderåsens Miljöförbund. 

 

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2020-02-18 § 027. 

Efter yrkande från Christer Unosson (KD) föreslås en omformulering 

av sjätte punkten till ”Krögarmöten ska arrangeras i Örkelljunga”. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 2019 och förslag till tillsynsplan 2020  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Alkoholhandläggare 

Länsstyrelsen i Skåne
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SN § 34   SN.2020.39     
 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av socialförvaltningens 

uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019. 

 

Sammanfattning 

Arbetsgivaren och de fackliga företrädarna har inom ramen för 

samverkansgrupperna LOSAM och FÖSAM arbetat fram uppföljningar 

för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningarna ska redovisas 

för socialnämnden. Det finns sju uppföljningar från socialnämndens 

verksamhetsområden. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019, från 

socialförvaltningens FÖSAM 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019, från hemvården 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019, från 

arbetsmarknad/integration, boendestöd, anhörigstöd, öppenvården, 

flykting och ekonomiskt bistånd 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019, från 

hemsjukvården 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019, från Tallgården 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019, från Södergården 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019, från LSS-

verksamheten  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunledningsförvaltningens personalenhet
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SN § 35   SN.2019.18     
 

Socialnämndens plan för intern kontroll 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av 2019 års interna kontroll. 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2019-02-05 § 30 att anta plan för intern 

kontroll 2019. Planen består av följande nio kontrollområden: 

1. Ekonomifunktionen – fortsatt kontroll av 

uppföljningar/återkopplingar, tillgänglighet till controller och 

träffsäkerhet i prognoser. 

2. Avvikelserutiner – stickprov på avvikelser inom olika 

verksamhetsområden. 

3. Utredningstid Lex Sarah – kontroll av tid från inkommen 

rapport till färdigställd utredning. 

4. Loggranskning Treserva – kontroll att rutiner för loggranskning 

följs samt resultatet. 

5. Sjukskrivningar – kontroll av utvecklingen av sjukskrivningar 

under 2019 jämfört med tidigare år. 

6. Handläggning äldreomsorgsärenden - månadsvis kontroll av 

antalet ärenden som inte är uppföljda inom utsatt tid samt 

utredningstid från inkommen ansökan till beslut. 

7. Antalet placeringar – kontroll av antalet placeringar och dess 

utveckling under 2019. 

8. Personlig assistans - Kontroll av antalet ärenden med personlig 

assistans enligt SFB och LSS samt förändringar av timantal. 

Kontroll av sjuklöner till privata assistansutförare samt 

ekonomisk kontroll fördelat per ärende. 

9. Försörjningsstöd – Månadsvis uppföljning av nivåer och 

målgrupper. 
 

Granskningen är slutförd och granskningsresultaten överlämnas till 

socialnämnden. Resultaten av 2019 års kontroller redovisas i 

dokumentet "Återrapportering intern kontroll 2019". 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse internkontroll 2019 återrapportering 

Återrapportering intern kontroll 2019  
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____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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SN § 36   SN.2020.48     
 

Protokoll från kommunala pensionärs- och 
handikappråden 2020  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Protokoll från kommunala pensionärs- och handikappråden 2020-02-

06. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunala pensionärs- och handikappråden 2020-02-06 -

version för hemsidan  

 

____________ 
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SN § 37   SN.2020.50     
 

Information från lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Minnesanteckningar från lokala brottsförebyggande rådet från 2020-02-

10. 

 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar Lokala BRÅ 2020-02-10  

 

____________ 
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SN § 38   SN.2020.4     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutar 2020-01-27 § 7 att godkänna revidering 

av beloppsbilagan i bestämmelserna om ersättning för förtroendevalda i 

Örkelljunga kommun 2019-2022. 

Kommunfullmäktige beslutar 2020-01-27 § 6 att anta Örkelljunga 

kommuns krisberedskap 2020-2023 och krisledningsplan. 

Kommunfullmäktige beslutar även att anta reglemente för 

krisledningsnämnden vid extra ordinär händelse samt kommunstyrelsen 

under höjd beredskap 2020-2023. Kommunfullmäktige bemyndigar 

kommunchefen att fastställa instruktioner, standardrutiner med mera 

kopplade till krisledningsplan. 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-02-05 § 17 att bifalla förslaget till nya 

rutiner för månadsuppföljningar och djupanalyser av de ekonomiska 

resultaten under 2020 som presenteras av ekonomienheten och Serkon 

och att den nya rutinen ska verkställas under 2020. Detta innebär även 

att delårsrapporten kommer att fastställas per den 31 augusti och 

hanteras i kommunfullmäktige senast i oktober. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut från kommunfullmäktige 2020-01-27 om revidering av 

beloppsbilaga i bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

Beslut från kommunfullmäktige 2020-01-27 om krisberedskap 

Beslut från kommunstyrelsen 2020-02-05 om intervallen av 

månadsuppföljningar  

 

____________ 
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SN § 39   SN.2020.5     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2020-01-28 - 2020-02-25: 

2020-01-28 - Meddelande från Socialstyrelsen om uppdaterade 

riktlinjer i vården vid stroke - dnr SN.2020.38 

2020-02-05 - Meddelande från Söderåsens Miljöförbund om person 

med problem kopplat till bostaden - dnr SN.2020.41 S 

2020-02-14 - Remiss från Svenska Instituter för Standarder avseende 

kvalitetssäkring inom LSS bostad med särskild service för vuxna - dnr 

SN.2020.49 

2020-02-18 - Information från Länsstyrelsen om utlysning av medel 

inom integration enligt § 37 och § 37a att söka - dnr SN.2020.51 

2020-02-24 - Meddelande från Socialdepartementet om utbetalning av 

medel för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner 

och Regioner om äldreomsorg (teknik, kvalitet och effektivitet med den 

äldre i fokus) - dnr SN.2020.57 

 

____________ 
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SN § 40   SN.2020.7     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2020-02-04 - 2020-03-02 avseende: 

• Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten. 

• Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

• Delegationsbeslut för FN-SoL 

• Delegationsbeslut för LSS 

Delegationsbeslut 2020-02-01 - 2020-02-29 avseende: 

• Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut i övrigt: 

• Uppsägning av avtal med Staples Solution avseende 

sjukvårdsmaterial. Uppsägningen gjord av biträdande 

förvaltningschef. - dnr SN.2018.211 

• Avtal mellan Mediq Sverige AB och Örkelljunga kommun 

avseeende leveranser av sjukvårdsmaterial. Avtalet 

undertecknat av kommunchefen. - dnr SN.2020.37 

• Tidsbegränsat licensavtal mellan Journal Digital och individ- 

och familjeomsorgen barn och vuxna i Örkelljunga kommun. 

Avtalet undertecknat av biträdande förvaltningschef. - dnr 

SN.2020.47 

• Avtal med E-hälsomyndigheten avseende anslutning till 

myndighetens system. Avtalet undertecknat av biträdande 

förvaltningschef. - dnr SN.2020.53 

• Avsiktsförklaring med Kommunförbundet Skåne och Region 

Skåne avseende producentskap i Nationell patientöversikt 

(NPÖ). Avsiktsförklaringen undertecknad av biträdande 

förvaltningschef. - dnr SN.2020.54 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2020-03-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

• Avsiktsförklaring med Landskrona stad avseende medverkan 

som samverkanspart i projektet Digital självförsörjning PO-2. 

Avsiktsförklaringen undertecknad av verksamhetschef. - dnr 

SN.2020.58 

• Avsiktsförklaring med Landskrona stad avseende medverkan 

som samverkanspart i projektet Digital självförsörjning PO-1. 

Avsiktsförklaringen undertecknad av verksamhetschef. - dnr 

SN.2020.59 

• Återkallelse av serveringstillstånd från och med 2020-02-29 för 

serveringsstället Christolas Restaurang. Tillståndhavaren har 

själv begärt återkallelse av tillståndet. Beslutet fattat av 

biträdande förvaltningschef. - dnr SN.2018.356  

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 
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Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

• Ordförandebeslut 2020-01-31 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om omplacering enligt § 11 LVU. 

• Ordförandebeslut 2020-02-06 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om tidsbegränsad placering på HVB enligt 4 kap 1 § 

SoL. Beslutet fattades som ett brådskande ordförandebeslut i 

avvaktan på arbetsutskottets kommande sammanträde. Beslutet 

blev dock inte verkställt innan arbetsutskottets sammanträde. 

 

____________ 
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Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Inspektionen för vård och omsorg: 

Ärendet: Anmälan enligt Lex Maria 

Beslut 2020-02-03: IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta 

några ytterligare åtgärder 

Skäl för beslutet: IVO bedömer att vårdgivaren fullgjort sin skyldighet 

att utreda och anmäla, samt att vårdgivarens slutsatser är rimliga och 

adekvata. 

Ärendet: Anmälan enligt Lex Maria 

Beslut 2020-02-17: IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta 

några ytterligare åtgärder 

Skäl för beslutet: IVO bedömer att vårdgivaren fullgjort sin skyldighet 

att utreda och anmäla, samt att vårdgivarens slutsatser är rimliga och 

adekvata. 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-06-03 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (matdistribution) 

Dom 2020-01-27: Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet och 

förklarar att klagande har rätt till matleveranser tre dagar i veckan. 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-09-02 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2020-01-27: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-02-01 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2020-01-30: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-07-18 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2020-02-10: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-09-13 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (tandvårdskostnader) 

Dom 2020-02-10: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
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Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-07-03 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2020-02-11: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 

____________ 
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Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Omvärldsrapportering för januari 2020. 

 

Information till socialnämnden 

Biträdande förvaltningschefen berättar att socialförvaltningen av 

ekonomiska skäl kommer att säga upp avtalet med företaget som 

tillhandahåller systemstödet för omvärldsrapporterna. Det innebär att 

dessa omvärldsrapporter kommer att upphöra. Avtalet kommer dock att 

upphöra först i februari 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport januari 2020 

Referenser till rapport i januari 2020  

 

____________ 
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Övriga frågor  

Stefan Svensson (SD) framför en fråga från Sverigedemokraterna om 

hur Örkelljunga kommun hanterar coronaviruset. Frågan gäller särskilt 

om anställda som befunnit sig i de delar av världen där viruset har haft 

stor utbredning ska stanna hemma. 

Förvaltningschefen berättar att förvaltningarna i Örkelljunga kommun 

har haft möte om viruset. Kommunen agerar i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Information finns utlagd på 

Örkelljunga kommuns hemsida.  


