
Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Tid och plats 2020-09-01 - Kommunhuset klockan 13.30-15.35

Beslutande
Annika Jönsson (M) - ordförande
Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande
Stefan Svensson (SD) - andre vice ordförande
Patric Carlsson (S) - ledamot
Lennart Anderberg (SD) - ledamot
Bo Jensen (KD) - tjänstgörande ersättare för Therese Rosenlöf (C)
Gunilla Danielsson (S) - ledamot
Lennart Svensson (M) - ledamot
Emily Haydari (SD) - tjänstgörande ersättare för Morgan Nilsson (SD)
Anita Eriksson (C) - ledamot
Birgit Svensson (MP) - ledamot

Övriga deltagande Lena Nilsson (M), ersättare
Ingela Ström, förvaltningschef
Johan Lindberg, biträdande förvaltningschef
Anders Svensson, nämndssekreterare
Ann-Sofie Lomvall, anhörigkonsulent och frivilligsamordnare § 110

Justering
Justerare Birgit Svensson (MP)

Plats och tid Kommunhuset 2020-09-04 klockan 13.00

Justerade paragrafer §§ 110 - 119

Underskrifter

Sekreterare
.................................................................
Anders Svensson

Ordförande
.................................................................
Annika Jönsson

Justerare
.................................................................
Birgit Svensson

ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på www.orkelljunga.se.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2020-09-01

Datum för anslag 2020-09-04 Datum för nedtagande 2020-09-27

Förvaringsplats för
protokoll Socialförvaltningen

1(13)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Innehållsförteckning
SN § 110 Information om frivilligverksamheten 3
SN § 111 Budget 2021 för socialnämnden 4
SN § 112 Motion S och MP - Ge ungdomarna möjlighet att sprida

guldkant på de särskilda boendena
5 - 6

SN § 113 Inställande av sammanträden med kommunala pensionärs- och
handikappråden

7

SN § 114 Socialnämndens uppdrag att genomföra granskning av
personlig assistans inom LSS-verksamheten

8

SN § 115 Information från socialförvaltningen 9
SN § 116 Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige
10

SN § 117 Delegationsbeslut 11
SN § 118 Omvärldsrapportering 12
SN § 119 Övriga frågor 13

2(13)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 110 SN.2020.212

Information om frivilligverksamheten

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Information lämnas om kommunens frivilligverksamhet. Under
Coronapandemin har verksamheten behövt genomgå vissa
anpassningar. Presentationen utgår från hur verksamheten normalt
bedrivs.

Anhörigstödet och frivilligverksamheten finns på Stockholmsvägen i
Örkelljunga. Frivilligverksamheten består av personer som gör ideella
insatser för personer med behov av stöd. Det handlar framför allt om att
ledsaga till vårdinrättningar, men också att göra hembesök och göra
insatser för de boende på de särskilda boendena. Frivilligarbetarnas
insatser ska komplettera den ordinarie personalens arbete, men inte
ersätta personal. Frivilligarbetarnas insatser bedöms vara mycket
värdefulla.

För närvarande finns åtta frivilligarbetare. Antalet personer som är
frivilligarbetare har succesivt minskat under den senaste tioårsperioden.

Det hade varit positivt om det funnits ytterligare några frivilligarbetare.
Därför övervägs åtgärder för att rekrytera ytterligare personer som vill
arbete med frivilliginsatser.

Informationen avslutas med en dialog om möjliga insatser för att
rekrytera fler frivilligarbetare.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 111 SN.2020.213

Budget 2021 för socialnämnden

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt kommunens budgetanvisningar ska nämnderna ges information
från budgetupptakten 2020-08-31.

Vid budgetupptakten gavs information om budgetförutsättningarna
inför 2021. Det ekonomiska utrymmet för nya satsningar är mycket
begränsat, såvida inte intäktsförstärkningar genomförs. Inför 2021 finns
en risk att kommunens ekonomi även påverkas negativt av
Coronapandemins efterverkningar.

Biträdande förvaltningschefen redovisar ett sammandrag av den
presentation som han gjorde vid budgetupptakten. I presentationen
framhålls vikten av samverkan mellan socialförvaltningen och skolan.
Det nya verksamhetssystemet ger utrymme för ökad digitalisering inom
flera områden. Det uppkommer ökade behov av hemtjänst och särskilt
boende när större andel av befolkningen blir äldre. I detta sammanhang
uppkommer frågan om den stängda avdelningen på Södergården
behöver tas i drift igen. Antalet orosanmälningar har uppvisat en
ökning så här långt under 2020. Undersökningar pågår om att bredriva
delar av kommunens hemsjukvård i app-form, på motsvarande sätt som
sker inom regionernas sjukvård. Samverkan med andra kommuner
kring personalbehov övervägs. I socialförvaltningens nya organisation
saknas för tillfället full finansiering för en av enhetschefstjänsterna.

Socialnämnden diskuterar kommande års budget, med fokus på de
ekonomiska utmaningar som väntas.

____________

4(13)



Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 112 KLK.2020.153 104

Motion S och MP - Ge ungdomarna möjlighet att sprida
guldkant på de särskilda boendena

Socialnämnden beslutar
att föreslå att motionen ska bifallas.

Sammanfattning
I en motion från 2020-03-27 av elva representanter från (S) och (MP)
yrkas att det ska ”ges möjligheter för ungdomar att sprida guldkant för
de boende på kommunens särskilda boenden och att det ska undersökas
om kommunen själv anställer eller det ska upphandlas”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-05-20 § 141 remitterat
motionen till socialnämnden för yttrande.

Ärendet behandlas av socialnämndens arbetsutskott 2020-06-16 § 119.
Till arbetsutskottets sammanträde finns ett yttrandeförslag utarbetat
inom socialförvaltningen. Arbetsutskottet föreslår att yttrandet från
socialförvaltningen överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott,
som socialnämndens yttrande i ärendet. Vidare föreslås att motionen
bifalles, under förutsättning att genomförandet avvaktar tills efter att
Corona-restriktionerna tagits bort och att finansieringen sker utanför
socialnämndens nuvarande budgetram.

Ärendet behandlas av socialnämnden 2020-08-11 § 100. Vid
sammanträdet meddelar biträdande förvaltningschefen att det ska hållas
ett möte senare i augusti med företaget Ung Omsorg som
tillhandahåller denna form av verksamhet. Vid detta möte väntas det stå
klart vilka kostnader det kan handla om vid ett eventuellt införande.
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet, med uppdrag till
socialförvaltningen att presentera mer information om kostnaderna.

Biträdande förvaltningschefen har överlämnat ett verksamhetsförslag
från företaget Ung Omsorg. Underlaget beskriver hur Ung Omsorgs
verksamhet fungerar. Det finns även en kostnadsberäkning i underlaget.
Enligt kostnadsberäkningen är uppstartskostnaden första året 54 400
kronor. Den årliga kostnaden är 143 400 kronor för Södergården och 71
700 kronor för Tallgården. Alla summor är exklusive moms.

Förslag
Birgit Svensson (MP), Patric Carlsson (S) och Annika Jönsson (M)
yrkar att socialnämnden ska föreslå att motionen ska bifallas.
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det enbart finns ett yrkande. Ordförande
finner att socialnämnden beslutar att föreslå att motionen ska bifallas.

Beslutsunderlag
Motion -Ge ungdomarna möjlighet att sprida guldkant på de särskilda
boendena.
Protokoll 2020-08-11 - SN § 100
Verksamhetsförslag från Ung Omsorg

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 113 SN.2020.208

Inställande av sammanträden med kommunala
pensionärs- och handikappråden

Socialnämnden beslutar
att meddela kommunstyrelsen att det för närvarande inte kan

hållas sammanträden med pensionärs- och handikappråden
till följd av Coronarestriktionerna.

Sammanfattning
Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet är
formellt sett två separata organ, men med gemensamma sammanträden.
Enligt respektive råds reglemente ska det hållas sex sammanträden per
år.

Råden består av representanter från handikapp- och
pensionsorganisationer som är statsbidragsberättigade, samt av
politiska representanter från socialnämnden, kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Socialnämndens har huvudansvaret för att
driva råden, genom att utse ordförande och vice ordförande samt
genom att tillhandahålla tjänstemannaresurs som även är sekreterare på
sammanträdena.

Merparten av representanterna är äldre och ingår i riskgrupp enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Av detta skäl ställdes två
av tre sammanträden in under första halvåret 2020. Eftersom
Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte förändrats, uppkommer
behov av att ställa in även andra halvårets sammanträden. Möjligen kan
detta behöva fortsätta även under 2021.

Mot bakgrund av att reglementets bestämmelser inte kan uppfyllas över
en längre tid, är förslaget att det fattas ett politiskt beslut om att det för
närvarande inte kan hållas sammanträden till följd av
Coronarestriktionerna.

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 114 SN.2017.205

Socialnämndens uppdrag att genomföra granskning av
personlig assistans inom LSS-verksamheten

Socialnämnden beslutar
att återkalla uppdraget från socialnämnden 2018-02-06 § 37 om

att genomföra en granskning av personlig assistans inom
LSS-verksamheten, inklusive ekonomin

Sammanfattning
Socialnämnden beslutar 2018-02-06 § 37 att uppdra åt
socialförvaltningen att under 2018 genomföra en granskning av
personlig assistans inom LSS-verksamheten. Granskningen ska även
omfatta ekonomin i verksamheten. Beslutet tas som en del av
behandlingen av ett initiativ 2017-07-07 från Patric Carlsson (S) och
Jane Holmström Björkman (S).

Socialnämnden beslutar 2019-01-02 § 12 att godkänna att granskningen
redovisas efter sommaren 2019.

Socialförvaltningen har inte kunnat genomföra granskningen, på grund
av organisationsförändringar där tjänster som utredare tagits bort.

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2020-08-18 § 142.
Arbetsutskottet bedömer att uppdraget inte längre behöver genomföras,
och föreslår därför att beslutet från 2018-02-06 återkallas.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 115 SN.2019.309

Information från socialförvaltningen

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningschefen och biträdande förvaltningschefen lämnar
information från socialförvaltningen.

Biträdande förvaltningschefen svarar på en tidigare ställd fråga från
Christer Unosson (KD) om brukares möjlighet att röka på särskilt
boende och i samband med hemtjänstinsatser, samt om personal
behöver hjälpa brukare att röka. Svaret är att det är tillåtet att röka i
egen bostad, vilket gäller både ordinärt och särskilt boende.
Socialförvaltningen uppmanar emellertid brukare att undvika att röka,
och att röka utomhus för de som är rökare. Det finns ingen information
om att det har uppstått problem med att brukare som röker begärt hjälp
från kommunens personal.

Biträdande förvaltningschefen svarar på tidigare ställd fråga från Stefan
Svensson (SD) om Ankarets nya lokaler på Södergården. Bakgrunden
till frågan är att det framförts synpunkter på att lokalen har vissa brister
utifrån verksamhetens behov av kök. Svaret är att köket i de nya
lokalerna är mindre än i de gamla lokalerna, men att köket är fullt
funktionsdugligt.

Förvaltningschefen informerar om att KPMG inte planerar att
genomföra någon fördjupad granskning inom socialnämndens
verksamhetsområde under 2020.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 116 SN.2020.4

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattar 2020-08-12 § 112 beslut om anställning av ny
samhällsbyggnadschef.

Beslutsunderlag
Beslut av kommunstyrelsen 2020-08-12 om ny samhällsbyggnadschef

____________
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 117 SN.2020.7

Delegationsbeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2020-08-11 - 2020-08-31 avseende:

· Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt
familjerätten.

· Delegationsbeslut för äldreomsorgen

· Delegationsbeslut för FN-SoL

· Delegationsbeslut för LSS

· Faderskapsärenden (ett ärende)

Delegationsbeslut 2020-08-01 - 2020-08-31 avseende:

· Anställningar, ledigheter och entlediganden

Beslut i övrigt:

· Beslut att teckna uppdragsavtal med Samkrafter avseende
metodhandledning hösten 2020. Uppdragsavtalet undertecknat
av enhetschef. - dnr SN.2020.214

Beslutsunderlag
Utskrifter från Treserva och Winlas

____________
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 118 SN.2020.45

Omvärldsrapportering

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Omvärldsrapport för juli 2020.

Beslutsunderlag
Omvärldsrapport juli 2020
Referenser till rapport i juli 2020

____________
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Sammanträdesprotokoll 2020-09-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 119 SN.2020.9

Övriga frågor

Stefan Svensson (SD) berättar att han fått höra flera klagomål från
personer i norra kommundelen avseende kvaliten på den kylda maten.
Den kylda maten levereras till personer med mat som bistånd. Vidare
berättar Stefan Svensson (SD) att han varit i kontakt med personal som
hanterar distributionen. Han har då av en tillfällighet uppmärksammat
en omständighet avseende märkningen av förpackningarna. Stefan
Svensson (SD) menar att detta behöver undersökas närmare.

Socialförvaltningen noterar informationen. Det ska undersökas i vilken
omfattning som det kommit in klagomål. Omständigheterna kring
märkningen ska granskas närmare.

*

Christer Unosson (KD) frågar om hur roboten som fördelar mediciner
fungerar.

Biträdande förvaltningschefen beskriver hur roboten fungerar.
Dosförpackningarna med mediciner läggs i roboten. Förpackningarna
matas ut enligt ett förprogrammerat schema som är anpassat för den
enskilde vårdtagaren. Signal skickas till hemsjukvården när vårdtagaren
mottagit sin medicin. Roboten innebär att antalet besök som berör
mediciner kan begränsas till när roboten ska fyllas på och när det
uppstått problem kring mottagandet av medicinen.
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