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SN § 49   SN.2022.9     
 

Fastställande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa dagordningen med nedanstående ändringar och 

tillägg. 

 

Beskrivning 

Ärendet med Lex Sarah-rapport med diarienummer SN.2022.104 lyfts 

ut från dagorningen, på grund av att utredningen har reviderats. 

Övriga frågor anmäls till § 71. 

 

____________ 
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SN § 50   SN.2022.123     
 

Information från anhörigkonsulenten  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Shirin Nilsson är anhörigkonsulent i socialförvaltningen sedan 

september 2021. Shirin Nilsson presenterar sig och sitt uppdrag. 

Anhörigstödet riktar sig till anhöriga i alla åldrar. Det kan handla om 

anhöriga till äldre, personer med demenssjukdom, missbrukare och 

personer med psykisk ohälsa. Anhöriga kan drabbas av hälsomässiga, 

ekonomiska och sociala förluster till följd av stödet till den anhörige. 

Kommunens anhörigstöd syftar till att bidra till bättre välbefinnande för 

anhöriga. Anhörigkonsulenten upprätthåller kontakten med anhöriga 

via mail, telefon, enskilda samtal, gruppsamtal, föreläsningar, sociala 

medier och nyhetsbrev. 

 

____________ 
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SN § 51   SN.2022.1     
 

Information från socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Information från socialförvaltningen. 

Aktuell kö till särskilt boende 

Per 2022-04-25 står tre personer i kö till demensplats. De har väntat 

sedan 2022-01-18, 2022-03-21 respektive 2022-04-14. 

Föranmäld fråga om tjänstetillsättningar 

Gunilla Danielsson (S) har ställt en fråga om vilka tjänster som är 

vakanta. Vidare frågar Gunilla Danielsson (S) om när de kommer 

återbesättas och om rekrytering inte är påbörjad eller slutförd. 

Tillförordnad förvaltningschef svarar på frågan: 

Information lämnas om den tänkta tillfälliga lösningen kring 

förvaltningschef och biträdande, fram tills att en ordinarie 

förvaltningschef väntas tillträda senare under året. 

Verksamhetshefen inom äldreomsorgen har sagt upp sig och slutar i 

juni. För närvarande görs ingen tillsättning av verksamhetschef i 

avvaktan på att det bestäms hur organisationen ska se ut framöver. 

Bland enhetscheferna finns några vakanser. Inom LSS personlig 

assistans slutar nuvarande enhetschefen i maj, men ersätts av en en de 

nuvarande enhetscheferna i hemtjänsten. Det innebär att det pågår en 

rekrytering till en enhetschef i hemtjänsten. Vidare pågår rekryteringen 

av en enhetschef för verksamhetsområdet arbetsmarknad/integration, 

ekonomiskt bistånd och del av LSS daglig verksamhet. Vidare kommer 

det göras en rekrytering av en enhetschef till Södergården, eftersom 

denna tjänst är vakant. Chefsstödet på Södergården får förlängd 

anställning. 

I övrigt redovisas att det gjorts rekryteringar till tjänster som 

socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen, för att ersätta de 

socialsekreterare som slutar. 

LMO-appen 

Systemförvaltaren lämnar en redogörelse om det aktuella läget kring 

användandet av LMO-appen som planeringsverktyg i hemtjänsten. 
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Möte har hållits med leverantören av verksamhetssystemet. Det 

kommer att tillkomma en meddelandefunktion i appen under hösten. 

Eventuellt tillkommer även en funktion för att kunna se andra 

medarbetare, men det är oklart när den funktionen blir införd. Det 

redovisas att cirka 115 kommuner i Sverige använder LMO-appen. 

 

____________ 
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SN § 52   SN.2022.116     
 

Ekonomisk uppföljning för socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen per 2022-03-31, samt 

att uppdra till förvaltningschef och controller att snarast ta 

fram förslag på åtgärder för att få en budget i balans, samt  

att  controllern ska medverka vid varje nämndssammanträde. 

 

Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit Svensson (MP)  

reserverar sig skriftligt enligt följande: 

 
"Revisorernas skrivelse med kritik mot socialnämnden vad gäller  

avsaknad av styrning mot uppsatta mål och att nå en budget i  

balans kräver omedelbara åtgärder 2022. Sex år med underskott  

kan och ska kritiseras på flera sätt. Socialnämnden diskuterade  

olika delar i den sk Theodorautredningen samt kort revisorernas  

syn på verksamheten och nämndens möjligheter att styra  

verksamheten. Vår uppfattning är att socialnämndens budget  

återigen är underfinansierad för 2022. Vi vill inte ha ytterligare ett  

år med underskott. Kommunfullmäktige i Örkelljunga är den  

instans som kan rätta till underskott på 5,5 miljoner räknat 31/3  

2022. Ett underskott som befaras bli ännu större i årsredovisning  

för 2022. Kommunfullmäktige måste ta sitt ansvar och korrigera  

budget för 2022 så att nämnden har möjlighet att hålla budget  

innevarande år. Inga andra åtgärder kan hämta in det underskott  

som nämnden visar och som sannolikt ökar under resten av året."  

 

 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning för perioden 2022-01-01 - 2022-03-31.  

 

I rapporten redovisas en helårsprognos om -5,5 miljoner  

kronor. Prognosen per verksamhet ser ut enligt följande: 

 

Nämnd: 0 

Ledningsadministration: 0 

Administration äldreomsorg och hemsjukvård: 0 

Hemtjänst: -1,5 miljoner kronor 

Boende äldreomsorgen: -2,0 miljoner kronor 

Administration IFO/LSS: 0 
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LSS: -0,5 miljoner kronor 

Personlig assistans: -1,5 miljoner kronor 

Funktionshinder, övrigt: 0 

IFO Vuxen: 0 

IFO barn och unga: 0 

IFO ekonomiskt bistånd: 0 

Flyktingmottagning: 0 

Arbetsmarknad: 0 

 

Förslag vid sammanträdet 

Annika Jönsson (M) yrkar att uppdrag ska lämnas till förvaltningschef 

och controller att snarast ta fram förslag på åtgärder för att få en budget 

i balans, samt att controllern ska medverka vid varje 

nämndssammanträde. 

 

Patric Carlsson (S) instämmer i yrkandet. 

 

Gunilla Danielsson (S) yrkar att nämnden snarast tillskriver 

kommunfullmäktige och påtalar behovet om nya budgetförutsättningar 

under innevarande år så att kommunfullmäktige kan tillskjuta medel för 

en budget i balans redan 2022.  

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett utsänt beslutsförslag om att 

godkänna uppföljningen, samt två tilläggsyrkanden.  

 

Utsänt beslutsförslag 

Det har inte framförts några invändningar mot det utsända 

beslutsförslaget om att godkänna uppföljningen, och ordförande finner 

att nämnden bifaller detta. 

 

Tilläggsyrkande 1 

Ordförande ställer yrkandet från Annika Jönsson (M) mot avslag, och 

finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Tilläggsyrkande 2 

Ordförande ställer yrkandet från Gunilla Danielsson (S) mot avslag, 

och finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs. 

 

Ja-röst för att avslå yrkandet 

Nej-röst för att bifalla yrkandet 
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Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och tre nej-röster. Nämnden 

har därmed avslagit yrkandet från Gunilla Danielsson (S). 

 

Det antecknas att Stefan Svensson (SD), Christer Unosson (KD), 

Lennart Anderberg (SD), Lena Nilsson (M), Lennart Svensson (M), 

Emily Haydari (SD), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M) röstar 

ja, samt att Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit 

Svensson (MP) röstar nej. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per 2022-03-31 för socialnämnden (version 

2022-04-27).pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

T.f förvaltningschef och controller (för åtgärd) 

Socialnämnden 2022-06-07
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SN § 53   SN.2022.90     
 

Skrivelse från revisorerna om anmärkning mot 
socialnämnden avseende 2021 års resultat  

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialförvaltningen att omgående se över de 

brister som påtalas i revisionsrapporten och återkomma med 

förslag till nämnden. 

 

Sammanfattning 

Revisorerna i Örkelljunga kommun meddelar genom skrivelse daterad 

2022-03-29 att revisorerna i revisionsberättelsen avseende 

verksamhetsåret 2021 kommer rikta anmärkning mot socialnämnden 

för bristande måluppfyllelse till fullmäktiges ekonomiska mål samt 

brister i styrning och intern kontroll av ekonomin. Revisorerna skriver 

att de grundar sin bedömning på att socialnämndens ekonomistyrning, 

uppföljning och interna kontroll inte har varit tillräcklig för att 

säkerställa tillförlitliga analyser och prognoser av nämndens resultat. 

Vidare skriver revisorerna att nämnden inte agerat genom beslut om 

åtgärder för att nå en budget i balans eller genom att informera 

kommunfullmäktige om sin ekonomiska ställning utifrån avsaknad av 

redovisad åtgärdsplan. 

Ordförande Annika Jönsson (M) har lämnat ett svar till revisorerna. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärenden 2022-04-19 § 65. 

Arbetsutskottet föreslår att informationen ska läggas till handlingarna. 

Förslag vid sammanträdet 

Gunilla Danielsson (S) yrkar att socialnämnden uppdrar åt 

socialförvaltningen att omgående se över de brister som påtalas i 

revisionsrapporten och återkomma med förslag till nämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från arbetsutskottet och 

ett yrkande på sammanträdet. Ordförande finner att nämnden beslutar i 

enlighet med yrkandet från Gunilla Danielsson (S). 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från revisorerna om anmärkning mot socialnämnden 

avseende 2021 års resultat 

Ordförandes svar till revisorerna  
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____________ 
 
Expedieras till: 

T.f förvaltningschef
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SN § 54   SN.2019.57     
 

Förteckning över boendeformer där moms kan 
återsökas  

 

Socialnämnden beslutar 

att revidera socialnämndens beslut från 2019-03-15 § 42, genom 

att uppdra till socialförvaltningens ekonom att återsöka 

moms i enlighet med gällande lagstiftning, 4 § LEMK. 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutar 2019-03-05 § 42 att godkänna förteckning över 

lokaler där moms kan återsökas, samt att det ska göras en årlig översyn 

av förteckningen. 

Ekonomichefen har påtalat att beslutet behöver revideras. Återsökning 

regleras av 4 § lagen om ersättning om viss mervärdesskatt för 

kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund 

(LEMK). 

Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-19 § 63 föreslår socialnämnden 

att beslutet från 2019-03-15 § 42 ska revideras genom att uppdrag 

lämnas till socialförvaltningens ekonom att återsöka moms i enlighet 

med gällande lagstiftning, 4 § LEMK. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2019-03-05 - SN § 42  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Ekonomichef (för kännedom) 

Controller (för åtgärd)
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SN § 55   SN.2022.87     
 

Ansökan från BRIS Region Syd om bidrag 2023  

 

Socialnämnden beslutar 

att lämna 25 000 kronor i bidrag till Bris Region Syd för 2023. 

 

Sammanfattning 

Bris Region Syd ansöker om 25 000 kronor i bidrag för 2023. 

I tjänsteskrivelse 2022-04-11 föreslår tillförordnad förvaltningschef och 

nämndssekreterare att 15 000 kronor lämnas i bidrag för 2023. Motivet 

är att Bris har en viktig uppgift i samhället och är en väl etablerad och 

känd verksamhet. Genom organisationens verksamhet kan barn i utsatta 

situationer, också från Örkelljunga, få stöd och hjälp med att försöka 

förändra sin situation. 

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2022-04-10 § 71. 

Arbetsutskottets förslag är att 15 000 kronor lämnas i bidrag. Vid 

arbetsutskottets behandling fanns även yrkande från Gunilla Danielsson 

(S) och Therese Rosenlöf (C) om att 25 000 kronor ska lämnas i bidrag. 

Förslag vid sammanträdet 

Anita Eriksson (C), Patric Carlsson (S), Birgit Svensson (MP), Annika 

Jönsson (M) och Christer Unosson (KD) yrkar att 25 000 kronor ska 

lämnas i bidrag till Bris Region Syd för 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet om 25 000 

kronor i bidrag till Bris Region Syd för 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse BRIS bidrag 2023 

Ansökningsbrev Bris region syd 2023.pdf 

Bris årsberättelse 2020.pdf 

Bris långsiktiga plan 2021-2025.pdf 

Bris stadgar antagna 2021-05-29.pdf 

Bris budget och prognos 2022-2023.pdf 

Inbjudan Bris nätverk.pdf 

Bris årsrapport 2021 - Våld - en del av barns vardag.pdf 

Råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina.pdf 

Medlemsuppgifter Bris Syd.pdf  
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____________ 
 
Expedieras till: 

BRIS Region Syd 

Controller för kännedom inför budget 2023
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SN § 56   SN.2022.98     
 

Initiativ från (MP) och (S) om att byta namn till 
kognitivavdelningar på särskilda boendena  

 

Socialnämnden beslutar 

att besvara initiativet med hänvisning till det svar som  

lämnats från socialförvaltningen. 

 

Sammanfattning 

Den rödgröna gruppen, (MP) och (S), har genom Birgit Svensson (MP) 

lämnat in följande initiativ: 

 

”Initiativ om att byta namn på särskilda boendena 

 

I tv-programmet ”Fråga doktorn i avsnittet Kognitiva sjukdomar” var 

överläkare Moa Wibom, enhetschef på minnesmottagningen i 

Ängelholm, med. Hon har även medverkat som expert då vi haft våra 

träffar med Region Skånes Kunskapscentrum gällande 

demenssjukdomar för oss tre som är med härifrån vår socialnämnd.  

 

Hon var tydlig med att vi bör sluta använda ordet demensavdelning och 

byta till kognitivavdelning. Vi är inte sjukdomen, vi har förvärvat den. 

På samma sätt är vi inte cancer eller till exempel hjärtinfarkt. Utan vi 

har fått en kognitiv sjukdom. Så mitt förslag är att vi byter namn från 

demensavdelning till kognitivavdelning. Vi har då två avd. somatiska 

och kognitiva.” 

 

Svar från socialförvaltningen 

Initiativet har remitterats inom socialförvaltningen. Verksamhetschef 

för äldreomsorgen, enhetschef på Tallgården och 

specialistsjuksköterska för demensvård har deltagit i behandlingen.  

 

Bedömningen är att namnändring inte genomförts i andra kommuner, 

men att diskussioner förs. Det framförs att en namnändring också kan 

medföra att en ändring behöver göras på själva boendena, till exempel 

till Tallgårdens vård- och omsorgsboende för personer med kognitiv 

och somatisk sjukdom. 
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Arbetsutskottets behandling 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-04-19 § 72. 

Arbetsutskottet föreslår att initiativet besvaras med hänvisning till det 

svar som lämnats från socialförvaltningen. 

Förslag vid sammanträdet 

Birgit Svensson (MP) yrkar bifall till initiativet, samt att 

namnändringen genomförs år 2025. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett beslutsförslag från 

arbetsutskottet och ett motstridigt yrkande från Birgit Svensson (MP). 

Förslagen ställs mot varandra. Ordförande finner att nämnden beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst till arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst till Birgit Svenssons (MP) yrkande. 

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

har därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Det antecknas att Stefan Svensson (SD), Christer Unosson (KD), 

Lennart Anderberg (SD), Lena Nilsson (M), Lennart Svensson (M), 

Emily Haydari (SD), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M) röstar 

ja, samt att Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit 

Svensson (MP) röstar nej. 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ från (MP) och (S) om att byta namn till kognitivavdelningar på 

särskilda boenden.pdf  

 
____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda inom äldreomsorgen 

(MP) och (S) i socialnämnden
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SN § 57   SN.2022.53     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet, med uppdrag till berörd enhetschef 

att vid sammanträde med socialnämnden närmare redovisa 

de åtgärder som vidtagits och planeras.  

 

Sammanfattning 

2022-02-23 upptäcks att en vårdtagare på Tallgården inte fått hjälp med 

byte av inkontinensskydd. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen redovisas 

omständigheterna som lett till att händelsen inträffat. Personalen som 

arbetat vid tillfället hade inte fått uppfattningen att vårdtagaren inte 

själv kunde gå på toaletten som tidigare. Det har uppmärksammats en 

lucka i dokumentationen mellan 2022-02-21—22. Vidare har 

personalen behövt hantera ett larm som gjort att bytet av 

inkontinensskydd blivit fördröjt. När händelsen inträffades gavs 

vårdtagaren omedelbar hjälp. På längre sikt finns planer på att ta fram 

rutin för överrapportering och genomföra informationsinsats om rutinen 

för dokumentation. Det planeras ett projekt om att bryta nattfasta för 

vårdtagare. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-04-19 § 67. 

Arbetsutskottet föreslår att nämnden godkänner vidtagna åtgärder. 

Vid arbetsutskottets behandling 2022-04-19 görs en anteckning till 

protokollet om att Stefan Svensson (SD) är kritisk angående att 

åtgärderna inte är tillräckliga. 

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden enas om att återremittera ärendet, med uppdrag till 

berörd enhetschef att vid sammanträde med socialnämnden närmare 

redovisa de åtgärder som vidtagits och planeras. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (version till nämnden) 

Utredning av Lex Sarah-rapporten (avidentifierad).pdf  

 

____________ 
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SN § 58   SN.2022.71     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet, med uppdrag till berörd enhetschef 

att vid sammanträde med socialnämnden närmare redovisa 

de åtgärder som vidtagits och planeras. 

 

Sammanfattning 

2022-02-27 inträffar en händelse på Södergården där en vårdtagare 

utsätter andra för hotfulla situationer och i vissa fall även våld. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs 

bedömningen att en av orsakerna till beteendet hos vårdtagaren var 

brister i bemötande till följd av bristande kunskap om hur detta 

situationer ska hanteras. Även brister i den fysiska miljön lyfts fram. 

Kontakten med primärvårdläkare dröjde, vilket var ett problem då 

vårdtagaren behövde specialistvård. I det akuta skedet togs kontakt med 

tjänstgörande sjuksköterska, som tog kontakt med primärvårdsläkare. 

Även polis tillkallades vid två tillfällen. På längre sikt planeras 

utbildningsinsatser för personalen angående hantering av hot och våld 

samt av personer med utåtagerande beteende. Ett lokalbyte kommer att 

ske hösten 2022 med anpassning till demenssjuka. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-04-19 § 68. 

Arbetsutskottet föreslår att nämnden godkänner vidtagna åtgärder. 

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden enas om att återremittera ärendet, med uppdrag till 

berörd enhetschef att vid sammanträde med socialnämnden närmare 

redovisa de åtgärder som vidtagits och planeras. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (med borttagna uppgifter) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (avidentifierad).pdf  

 

____________ 
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SN § 59   SN.2022.79     
 

Rapport enligt Lex Sarah  

 

Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet, med uppdrag till berörd enhetschef 

att vid sammanträde med socialnämnden närmare redovisa 

de åtgärder som vidtagits och planeras. 

 

Sammanfattning 

2022-03-13 upptäcks att en vårdtagare på Tallgården inte tvättats ren 

från avföring. 

Rapporten är utredd av socialförvaltningen. I utredningen görs 

bedömningen att händelsen beror på bristfällig omvårdnad. Vårdtagaren 

har inte fått den hjälp som skulle getts. Den omedelbara åtgärden som 

vidtogs vid upptäckten var att hjälpa vårdtagaren. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-04-19 § 69. 

Arbetsutskottet föreslår att nämnden godkänner vidtagna åtgärder. 

Socialnämndens behandling 

Socialnämnden enas om att återremittera ärendet, med uppdrag till 

berörd enhetschef att vid sammanträde med socialnämnden närmare 

redovisa de åtgärder som vidtagits och planeras. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt Lex Sarah (med borttagna uppgifter) 

Utredning av Lex Sarah-rapport (avidentifierad).pdf  

 
____________ 
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SN § 60   SN.2022.78     
 

Rapport från revisionen om framtida organisation för 
enheten för arbetsmarknad och integration (AMI)  

 

Socialnämnden beslutar 

att översända yttrandet till revisorerna som socialnämndens 

yttrande. 

 

Sammanfattning 

Revisorerna har genom KPMG genomfört granskning av enheten för 

arbetsmarknad och integration (AMI) och dess framtida organisation. 

 

Revisorerna framför synpunkter avseende måluppfyllelse, samverkan 

och åtgärder för att möta framtida utmaningar. Revisorerna önskar 

yttrande från socialnämnden senast 2022-06-17. Yttrandet ska behandla 

resultatet i granskningen med en beskrivning kring vilka åtgärder som 

nämnden avser att vidta för att nå angivna mål inom 

arbetsmarknadsområdet samt vilka åtgärder som görs för att möta 

framtida utmaningar till följd av Arbetsförmedlingens omorganisation. 

 

Verksamhetschef Magnus Lind har tagit fram förslag till yttrande. I 

yttrandet beskrivs den nuvarande situationen när det gäller samverkan 

med Arbetsförmedlingen. Vidare redogörs för förändringar som väntas 

kunna ske, och vilka åtgärder som verksamheten planerar. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv från revisionen med begäran om yttrande 

Revisionsrapport om framtida organisation för AMI 

Yttrande från socialförvaltningen.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Revisionen/KPMG 

Kommunfullmäktige
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SN § 61   KLK.2022.113     
 

Ny lokal för hantering av kyld mat till ordinärt boende  

 

Socialnämnden beslutar 

att meddela kommunstyrelsens arbetsutskott att socialnämnden 

ställer sig positiv till föreslagen åtgärd. 

 

Sammanfattning 

I tjänsteskrivelse 2022-04-04 föreslår fastighetschefen att 

kommunstyrelsens arbetsutskott anslår 400 000 kronor till ny lokal för 

kyld mat. 

Förslaget grundas på att det rum på Ringåsvägen 1 som i dagsläget 

används till att hantera kyld mat inte är anpassat för detta. Rummet är 

för varmt och för litet. 

Tanken är att flytta hanteringen till ett utrymme i kallförrådet på 

Ringåsvägen 1. Fördelen är att bilen som levererar den kylda maten kan 

köra ända fram till dörren väderskyddat. Vidare blir lokalen anpassad 

för att klara värme från kylskåpen. Arbetsytor skapas för packning och 

hygienisk hantering av kyld mat. 

Innan ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott tas ärendet 

upp i socialnämnden, för att uttala nämndens åsikt i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om ny lokal för hantering av kyld mat.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SN § 62   SN.2022.115     
 

Initiativ från (SD) om åtgärder avseende 
socialnämndens verksamhet och organisation  

 

Socialnämnden beslutar 

att initiativet överlämnas till socialförvaltningen för utredning. 

 

 

Sammanfattning 

Emily Haydari (SD) och Stefan Svensson (SD) har lämnat följande 

initiativ. 

"Initiativ – Vi såg det komma, igen  

Socialnämnden har år efter år gått med underskott utan att något har 

förbättrats. I den senaste rapporten som Örkelljunga kommun har 

uppdragit Qualitarium AB i december 2021 att genomföra en 

genomlysning av socialförvaltningens organisation och verksamhet kan 

vi läsa att det råder stora brister inom verksamheten. 

Sverigedemokraterna i socialnämnden har i flera tillfällen påtalat några 

av de brister som framgår i rapporten. För att nämna några exempel: 

brist i ledarskap både i socialnämnden och socialförvaltningen, 

otillräckligt underlag och konsekvensanalys vid beslut och otillförlitliga 

prognoser som tycktes vara något ”naturligt” eller ”svårt att ta fram” 

enligt styret i socialnämnden!  

Vi alla har ansvar, därför kommer Sverigedemokraterna i 

socialnämnden att lägga fram några åtgärdsförslag för att på sikt 

komma till rätta med de brister som finns i verksamheten.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi:  

Att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att komma med 

förslag till bättre insyn av system, dokumentation och rutiner för bättre 

underlag för prognostisering  

Att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att komma med 

förslag till rutiner för konsekvensanalys av beslutsunderlag  

Att socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att komma med 

förslag till bättre dialog och kommunikation inom verksamheten Att 

socialnämnden avskaffar verksamhetchefsposter och antar den nya 

organisationen som består av socialchef, stab och enhetschefer (se 

bifogad bild nedan)." 
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Beslutsunderlag 

Initiativ från (SD) om åtgärder avseende socialnämndens verksamhet 

och organisation - undertecknat  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

T.f förvaltningschef (för åtgärd)
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SN § 63   SN.2022.124     
 

Nyckeltal för socialförvaltningen 2022  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga nyckeltalen per 2022-03-31 till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Nyckeltal för socialförvaltningen för perioden 2022-01-01 - 2022-03-

31. 

 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal per 2022-03-31 (reviderad version).pdf  

 

____________ 
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SN § 64   SN.2022.118     
 

Rutin för hantering av initiativ i socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa rutin för hantering av initiativ i socialnämnden, i 

enlighet med Christer Unossons (KD) ändringsyrkande. 

 

Sammanfattning 

Enligt 4 kap 20 § kommunallagen får ledamot i en nämnd väcka ärende 

i nämnden. I samband med socialnämndens arbetsutskott 2022-04-19 

uttrycks önskemål om att det ska finnas en rutin om hur initiativ till 

socialnämnden ska hanteras.  

Följande förslag till rutin finns från nämndssekreterare. 

Inlämning till socialförvaltningen 

Initiativ ska lämnas in till nämndssekreterare. 

Om ett initiativ ankommer till socialförvaltningen senast måndagen 

samma vecka som kallelse utfärdas till ordinarie sammanträde med 

socialnämndens arbetsutskott, ska initiativet finnas på dagordningen till 

arbetsutskottet sammanträde påföljande vecka. 

Om ett initiativ ankommer senare än ovan, är grundregeln att initiativet 

avvaktar till arbetsutskottets nästkommande sammanträde. 

Socialnämndens arbetsutskott kan välja att ta upp ett initiativ som 

ankommit efter tidsgränsen. I sådant fall bör arbetsutskottet vara enigt 

om detta. 

Initiativets behandling 

Behandlingen av ett initiativ ska påbörjas i arbetsutskottet.   

Första gången ett initiativ tas upp till behandling i arbetsutskottet, ska 

arbetsutskottet ta ställning till om initiativet ska lämnas vidare till 

nämnden med ett beslutsförslag, eller om initiativet först ska remitteras 

för utredning i socialförvaltningen. 

Slutligt beslut om initiativet ska fattas av nämnden. 

Förslag vid sammanträdet 

Christer Unosson (KD) yrkar att den föreslagna rutinen ska ändras till 

att initiativet ska gå till socialnämnden som första insats, i stället för till 

arbetsutskottet som i förslaget.  

Följden av yrkandet blir att rutinen ges följande lydelse: 
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Inlämning till socialförvaltningen 

Initiativ ska lämnas in till nämndssekreterare. 

Om ett initiativ ankommer till socialförvaltningen senast måndagen 

samma vecka som kallelse utfärdas till ordinarie sammanträde med 

socialnämnden, ska initiativet finnas på dagordningen till nämndens 

sammanträde påföljande vecka. 

Om ett initiativ ankommer senare än ovan, är grundregeln att initiativet 

avvaktar till nämndens nästkommande sammanträde. 

Socialnämnden kan välja att ta upp ett initiativ som ankommit efter 

tidsgränsen. I sådant fall bör nämnden vara enigt om detta. 

Initiativets behandling 

Behandlingen av ett initiativ ska påbörjas i nämnden.   

Första gången ett initiativ tas upp till behandling i nämnden, ska 

nämnden ta ställning till om beslut ska fattas direkt eller om initiativet 

först ska remitteras för utredning i socialförvaltningen. 

Slutligt beslut om initiativet ska fattas av nämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att socialnämnden bifaller ändringsyrkandet från 

Christer Unosson (KD). Det innebär att rutinen fastställs, men med 

ändringar enligt Christer Unossons (KD) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse rutin för initiativ  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Rutinen sänds till socialnämnden
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SN § 65   SN.2022.126     
 

Övergripande mål för socialförvaltningens verksamhet  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Ordförande Annika Jönsson (M) informerar om att det finns planer på 

att sätta igång ett arbete med nya övergripande mål för socialnämndens 

verksamheter. Det lämnas en uppmaning till nämndens ledamöter och 

ersättare om att fundera på lämpliga mål. 

 

____________ 
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SN § 66   SN.2022.119     
 

Kommunala pensionärs- och handikapprådens 
sammanträdesprotokoll 2022  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Redovisning av protokoll från kommunala pensionärs- och 

handikappråden 2022-04-07. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunala pensionärs- och handikappråden 2022-04-07.pdf  

 

____________ 
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SN § 67   SN.2022.3     
 

Inkomna skrivelser och meddelanden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2022-03-29 - 2022-04-26: 

2022-04-21 - Skrivelse från vårdtagare på Södergården med synpunkter 

på vården - dnr SN.2022.122 S 

 

____________ 
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SN § 68   SN.2022.4     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2022-04-05 - 2022-05-02 avseende: 

• Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten. 

• Delegationsbeslut för vård och omsorg 

Delegationsbeslut 2022-03-01 - 2022-03-31 avseende: 

• Tillsvidareanställningar enligt nedan och enligt listor från 

WinLas 

- Personlig assistent inom LSS, från 2022-06-01 

- Personlig assistent inom LSS, från 2022-04-11 

- Boendestödjare på servicebostad LSS, från 2022-04-28 

- Undersköterska på Södergården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Södergården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Södergården, från 2022-04-01 

- Vårdbiträde på Södergården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Södergården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Södergården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Södergården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Södergården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Södergården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Södergården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Södergården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Södergården, från 2022-04-01 

- Verksamhetschef för hemsjukvården, från 2022-03-21 

- Undersköterska inom hemtjänsten nord, från 2022-04-01 

- Undersköterska inom hemtjänsten nord, från 2022-04-01 

- Undersköterska inom hemtjänsten nord, från 2022-04-01 

- Undersköterska inom hemtjänsten nord, från 2022-04-01 

- Undersköterska inom hemtjänsten nord, från 2022-04-01 

- Socialsekreterare för ekonomiskt bistånd, från 2022-04-01 

- Socialsekreterare för IFO myndighet barn och unga, från 

2022-04-19 
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- Socialsekreterare för IFO myndighet barn och unga, från 

2022-06-07 

- Socialsekreterare för IFO myndighet, från 2022-04-25 

- Socialsekreterare för IFO myndighet barn och unga, från 

2022-06-06 

- Socialsekreterare för IFO myndighet barn och unga, från 

2022-06-20 

- Vårdbiträde inom hemtjänsten, från 2022-04-01 

- Undersköterska inom hemtjänsten centrum, från 2022-04-01 

- Undersköterska inom hemtjänsten centrum, från 2022-04-01 

- Vårdbiträde inom hemtjänsten centrum, från 2022-04-01 

- Undersköterska inom hemtjänsten centrum, från 2022-04-01 

- Undersköterska inom hemtjänsten centrum, från 2022-04-01 

- Undersköterska inom hemtjänsten centrum, från 2022-04-01 

- Undersköterska inom hemtjänsten centrum, från 2022-04-01 

- Anhörigkonsulent, från 2022-03-21 

- Undersköterska på Tallgården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Tallgården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Tallgården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Tallgården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Tallgården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Tallgården, från 2022-04-01 

- Undersköterska på Tallgården, från 2022-04-01 

• Visstidsanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas 

- 16 visstidsanställningar under mars 2022 

• Timanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas 

- 45 anställningar med timavlöning under mars 2022 

Beslut i övrigt: 

• Beslut av tillförordnad förvaltningschef om att förändra 

vidaredelegering av beslut om anställning och entledigande av 

personal, samt lönesättning vid anställning. - diarienummer 

SN.2022.94 

• Hyreskontrakt med Sjödin Örkelljunga AB om lägenhet på 

Bokelundagatan i Skånes Fagerhult. Kontraktet undertecknat av 

tillförordnad förvaltningschef. - diarienummer SN.2022.95 

• Hyreskontrakt med Sjödin Örkelljunga AB om lägenhet på 

Bokelundagatan i Skånes Fagerhult. Kontraktet undertecknat av 

tillförordnad förvaltningschef. - diarienummer SN.2022.95 
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• Hyreskontrakt med Sjödin Örkelljunga AB om lägenhet på 

Bokelundagatan i Skånes Fagerhult. Kontraktet undertecknat av 

tillförordnad förvaltningschef. - diarienummer SN.2022.95 

• Avtal med Solljungahälsan om läkarmedverkan för rådgivning, 

stöd och fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården. 

Avtalet undertecknat av verksamhetschef för kommunala hälso- 

och sjukvården. - diarienummer SN.2022.112 

• Avtal med Örkelljunga vårdcentral om läkarmedverkan för 

rådgivning, stöd och fortbildning i den kommunala hälso- och 

sjukvården. Avtalet undertecknat av verksamhetschef för 

kommunala hälso- och sjukvården. - diarienummer 

SN.2022.113 

• Hyreskontrakt med Örkelljungahus Korgarna AB om lägenhet 

på Sonnarpsvägen 24 A i Örkelljunga. Kontraktet undertecknat 

av tillförordnad förvaltningschef. - diarienummer SN.2022.125 

• Yttrande till Försvarsmakten inför antagande av hemvärns-

soldat. Beslutet fattat av tillförordnad förvaltningschef. - dnr 

SN.2022.120 S 

• Yttrande till Försvarsmakten inför antagande av hemvärns-

soldat. Beslutet fattat av tillförordnad förvaltningschef. - dnr 

SN.2022.121 S  

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Life Care och Winlas 

 

____________ 
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SN § 69   SN.2022.5     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

• Beslut 2022-04-08 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

placering på HVB enligt 11 § LVU. 

• Beslut 2022-04-14 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, samt placering i 

familjehem enligt 11 § LVU. 

• Beslut 2022-04-14 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, samt placering i 

familjehem enligt 11 § LVU. 

• Beslut 2022-04-14 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, samt placering i 

familjehem enligt 11 § LVU. 

• Beslut 2022-04-14 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, samt placering i 

familjehem enligt 11 § LVU. 

• Beslut 2022-04-19 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om ett 

enligt alkohollagen 8 kap 2 § bevilja Woodlands Country Club 

Golf AB tillfälligt tillstånd att servera starköl, vin och andra 

jästa alkoholdrycker till allmänheten den 7 maj klockan 20.00-

23.30 på Forum i Örkelljunga. 

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-05-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 70   SN.2022.6     
 

Redovisning från domstolar och tillsynsmyndigheter  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 

Ärendet: Tillsyn av ej verkställt beslut 

Beslut 2022-04-07: IVO avslutar ärendet 

Ärendet: Tillsyn av ej verkställt beslut 

Beslut 2022-04-07: IVO avslutar ärendet 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-05-27 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2022-03-29: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-09-14 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (behandlingshem) 

Dom 2022-04-08: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Saken: Beredande av vård enligt LVU 

Dom 2022-04-26: Förvaltningsrätten bifaller socialnämndens ansökan 

om vård enligt LVU. Domen gäller omedelbart. 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU 

Beslut 2022-04-26: Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet 

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-05-03  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 71   SN.2022.2     
 

Övriga frågor  

Patric Carlsson (S) föreslår att socialnämnden får en redovisning av 

utredningen från Qualitarium om socialförvaltningens organisation. 

Tack från socialnämnden till avgående tillförordnade 

förvaltningschefen Jard Larsson som slutar 2022-05-10. 

 

____________ 
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