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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 88 SN.2021.187

Information från fältsekreteraren

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Inom socialförvaltningen finns en halvtidstjänst som fältsekreterare.
Fältsekreteraren medverkar och berättar om sitt arbete. I
fältsekreterarens tjänst ingår i grova drag följande arbetsuppgifter:

· Arbete med ungdomar som dömts till samhällstjänst

· Medlingssamordnare i Örkelljunga kommun

· Yttranden till myndigheter och domstolar som gäller ungdomar

· Samarbete med utbildningsförvaltningens fältarbetare och
skolkuratorer

· Samverkan med närpolisen och med polisen i nordvästra Skåne

· Deltar i projektet "Örat mot marken"

· Samverkan med Maria Skåne avseende missbruksfrågor

· Medverkan i DUA (delegationen för unga till arbete) när det
gäller ungdomar som saknar sysselsättning eller praktik

· Allmänt uppsökande arbete

I dialog mellan nämnden och fältsekreteraren lyfts framför allt frågor
om fältsekreterarens samverkan med skolan och polisen.

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 89 SN.2021.13

Ekonomisk rapport

Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten.

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning till och med 2021-05-31.

I rapporten redovisas en helårsprognos om -5,3 miljoner kronor.

Till följd av prognosen har socialnämndens arbetsutskott 2021-06-15 §
132 beslutat att uppdra åt socialförvaltningen att upprätta en
åtgärdsplan med ambitionen att uppnå ett nollresultat vid årets slut,
samt att åtgärdsplanen ska presenteras vid socialnämndens
sammanträde 2021-08-10. Åtgärdsplanen behandlas som eget ärende.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning till och med 2021-05-31

____________
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 90 SN.2021.194

Åtgärder avseende socialnämndens ekonomi

Socialnämnden beslutar
att inte göra besparingar under 2021 som går ut över brukare,

klienter och vårdtagare, med motivering att den negativa
prognosen är kopplad till kostnader för covid-19, samt

att hänskjuta de i tjänsteskrivelsen presenterade åtgärderna till
budgetarbetet inför 2022, samt

att arbeta för att kommunen ska få kostnadsersättning från
staten för covid-19-relaterade kostnader även för 2021.

Sammanfattning
I den ekonomiska rapporten per 2021-05-31 redovisas en helårsprognos
om -5,3 miljoner kronor. Som en följd av denna prognos har
socialnämndens arbetsutskott 2021-06-15 § 132 beslutat att uppdra åt
socialförvaltningen att upprätta en åtgärdsplan med ambitionen att
uppnå ett nollresultat vid årets slut, samt att åtgärdsplanen ska
presenteras vid socialnämndens sammanträde 2021-08-10.

Förvaltningschef Johan Lindberg har tagit fram en tjänsteskrivelse med
ekonomiska åtgärder. Syftet är att visa på möjliga åtgärder. Det är upp
till nämnden att diskutera och ta ställning till vad som är aktuellt att
arbeta vidare med. Förvaltningschefen lämnar för sin del inte något
direkt beslutsförslag avseende åtgärder. I tjänsteskrivelsen framhålls att
verksamhetens merkostnader för covid-19 är högre än vad det
pronostiserade underskottet är.

Nämndens behandling och framförda yrkanden
Socialnämnden för samtal om vilket beslut som ska fattas i ärendet. Det
utarbetas ett förslag som bygger på följande tre delar:

1. Att det inte ska göras besparingar under 2021 som går ut över
brukare, klienter och vårdtagare.

2. Att hänskjuta de i tjänsteskrivelsen presenterade åtgärderna till
budgetarbetet inför 2022.

3. Att arbeta för att kommunen ska få kostnadsersättning från
staten för covid-19-relaterade kostnader även för 2021.

Det finns olika förslag om hur första punkten ska motiveras.
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Christer Unosson (KD), Patric Carlsson (S) och Annika Jönsson (M)
yrkar att första delen ska ges lydelsen "inte göra besparingar under
2021 som går ut över brukare, klienter och vårdtagare, med motivering
att den negativa prognosen är kopplad till kostnader för covid-19".

Emily Haydari (SD) och Stefan Svensson (SD) yrkar att första delen
ska ges lydelsen "inte göra besparingar under 2021 som går ut över
brukare, klienter och vårdtagare, med motivering att den negativa
prognosen till största delen är kopplad till kostnader för covid-19".

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena avseende första delen mot varandra, och
finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet från Christer
Unosson (KD), Patric Carlsson (S) och Annika Jönsson (M).

Ordförande konstaterar att det inte finns motstridiga yrkanden kring
övriga delar, och finner att nämnden bifaller dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om ekonomiska åtgärder

____________

Expedieras till:
Socialförvaltningens enhets- och verksamhetschefer
Fackliga företrädare
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 91 SN.2021.9

Information från socialförvaltningen

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningschefen lämnar formation från socialförvaltningen.

· Lägesrapport kring pågående omflyttningar till följd av
Södergårdens ombyggnad.

· Två projekt inom socialförvaltningen inleds under hösten. Det
ena projektet avser god och nära vård. Det andra projektet avser
digitala inköp inom hemtjänst. Projekten finansieras med
statsbidrag.

· Ny enhetschef för LSS-verksamheten har tillträtt.

· På Södergården har enhetschefen tillträtt sedan 2021-06-01.
Istället för att anställa två enhetschefer har det anställts en
stödperson till enhetschefen. Även stödpersonen har tillträtt sin
tjänst.

· Showrum på Södergården avseende de aktuella förändringarna
är igång.

· Nya verksamhetssystemet har införts i socialförvaltningens
verksamheter, förutom några funktioner i verksamhetssystemet
som berör hemtjänsten och arbetsmarknadsverksamheten.

____________
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 92 SN.2021.11

Information från lokala brottsförebyggande rådet 2021

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Minnesanteckningar från lokala brottsförebyggande rådets möte 2021-
05-24.

Beslutsunderlag
Minnesanteckningar Lokala BRÅ 2021-05-24

____________
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 93 SN.2017.158

Skrivelse från HRF om syn- och hörselinstruktör

Socialnämnden beslutar
att kompetensen kan köpas in vid behov, när Region Skånes

ansvar inte täcker den enskildes behov.

Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Thomas Bjertner (S)
reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
2017-05-16 lämnar Hörselskadades riksförbund (HRF) i Örkelljunga en
skrivelse till socialnämndens ordförande. Förslaget i skrivelsen var att
inrätta en tjänst som syn- och hörselinstruktör. Socialnämnden beslutar
2017-12-05 § 241 att uppdra till socialchefen att undersöka vem som
har ansvar för att lämna den form av stöd som omnämns i skrivelsen,
samt att undersöka möjligheter till utbildningstillfällen och samarbete
med andra kommuner.

HRF har i samtal med socialnämndens ordförande 2021-04-12 väckt
frågan på nytt. 2021-04-14 lämnar HRF:s styrelse i Örkelljunga en ny
skrivelse och underlag om utbildning för hörselinstruktörer. I skrivelsen
förespråkar HRF att kommunen ger medborgarna tillgång till en syn-
och hörselinstruktör. Det framhålls att hörselinstruktören kan samarbeta
med audionomen som är verksam i Örkelljunga.

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2021-04-20 § 092.
Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningschefen att undersöka
vilka möjligheter som finns att inrätta en funktion som syn- och
hörselinstruktör, samt att ärendet ska tas upp till ny behandling senast
vid arbetsutskottets sammanträde 2021-07-06.

Förvaltningschefens svar
Förvaltningschefen har undersökt frågan, och redovisar följande:

Audionom är inte kommunens ansvar. Syn- och hörselinstruktör är en
kompetens som skulle kunna ligga på undersköterskenivå.
Socialförvaltningens samlade bedömning är att kompetensen kan köpas
in vid behov, när Region Skånes ansvar inte täcker den enskildes
behov.

Arbetsutskottets behandling
Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet 2021-06-15 § 134.
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet föreslår att socialnämndens ska besluta att kompetensen
kan köpas in vid behov, när Region Skånes ansvar inte täcker den
enskildes behov.

Förslag
Gunilla Danielsson (S) yrkar att Örkelljunga kommun inrättar 20
procents tjänst som syn- och hörselinstruktör inom ramen för befintliga
underskötersketjänster i kommunen. Syftet är att, i närmiljön,
underlätta och stödja vid enklare fel samt genom uppsökande
verksamhet stödja det tidigt förebyggande arbetet.

Christer Unosson (KD), Annika Jönsson (M) och Stefan Svensson (SD)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra, och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för yrkandet från Gunilla Danielsson (S).

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

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 Thomas
Bjertner (S) röstar nej.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Hörselskadades riksförbund om hörselinstruktör i
Örkelljunga, inklusive material om utbildning av hörselinstruktörer
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2021-06-15

____________

Expedieras till:
HRF i Örkelljunga
Verksamhetschef äldreomsorgen
Chef för hemsjukvården
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 94 KLK.2021.137 741

Motion från Centerpartiet_Bygg Trygghetsboende i
Skånes Fagerhult

Socialnämnden beslutar
att till kommunstyrelsens arbetsutskott överlämna yttrandet

från socialförvaltningen enligt nedan som socialnämndens
yttrande i ärendet, samt

att föreslå att motionen ska anses besvarad.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-05-19 beslutar att remittera
motion från Martin Gustafsson (C) till socialnämnden för yttrande.

Motionen från Martin Gustafsson (C) har följande lydelse:

"Bygg Trygghetsboende i Skånes Fagerhult.
De äldre blir fler och fler även i Örkelljunga kommun, och andelen som
känner sig otrygga i sina hem ökar. Närhet till släkt och vänner är inte
självklart längre och ensamheten riskerar att få människor att må dåligt.

Att ställa om Solgården i Skånes Fagerhult kan då komma att ge många
fördelar. Vi har en välinvesterad byggnad som vi idag betalar en årlig
drift till, och som står till stora delar tom och öde. Utöver detta så
saknar vi attraktiva Trygghetsboenden och därmed anser Centerpartiet
att kommunfullmäktige skall besluta att låta bygga om Solgården
snarast till trygghetsboende, därmed yrkar Centerpartiet:

Att: Kommunfullmäktige beslutar att bygga om Solgården till en
attraktivt, fint Trygghetsboende snarast.”

Socialförvaltningens yttrande
Under de kommande två åren kommer Solgården att behövas användas
till korttidsboende och växelvård under tiden för Södergårdens
ombyggnad. Det pågår en renovering av Solgården.

Det är inte otänkbart att Solgården kan behöva användas för
äldreomsorg även framöver, då antalet äldre med behov av
biståndsinsatser väntas öka.

Om Solgården ska användas till trygghetsboende under de närmaste två
åren, krävs att alternativa lösningar tillskapas för korttids- och
växelvård.
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottets behandling
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2021-06-15 § 130 att föreslå
socialnämnden att överlämna yttrandet från socialförvaltningen som
socialnämndens yttrande i ärendet. Vidare föreslås att motionen ska
anses besvarad.

Patric Carlsson (S) reserverade sig i arbetsutskottet till förmån för eget
yrkande om att föreslå att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet_Bygg Trygghetsboende i Skånes
Fagerhult.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 95 KLK.2021.170 741

Motion från KD - Iordningsställ Solgården till ett
modernt och funktionellt särskilt boende

Socialnämnden beslutar
att till kommunstyrelsens arbetsutskott överlämna yttrandet

från socialförvaltningen enligt nedan, som socialnämndens
yttrande i ärendet, samt

att föreslå att motionen ska anses besvarad.

Christer Unosson (KD) och Annika Jönsson (M) reserverar sig mot
beslutet, till förmån för eget yrkande avseende andra att-satsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-05-19 beslutar att remittera
motion från Gunnar Edvardsson (KD) och Christer Unosson (KD) till
socialnämnden för yttrande.

Motionen har följande lydelse:

"Påbörja arbetet med att iordningställa Solgården i Skånes Fagerhult till
ett modernt och funktionellt särskilt boende.

Alliansen lade gemensamt ett initiativ i kommunstyrelsen hösten 2019
om att uppdra åt fastighetsenheten att planera för utveckling av
Solgården i Skånes Fagerhult samt Tallgården i Örkelljunga.

I samma initiativ ville man från alliansens sida komma igång med
ombyggnation av Södergården. Vid senaste kommunfullmäktige togs
beslut i enlighet med initiativet avseende Södergården.

Kristdemokraterna vill nu att vi går vidare med Solgården. Solgården
har sedan i slutet av 00- talet stått outnyttjad för boende. Dock är huset
arbetsplats för personalen inom hemtjänsten. Köket fungerar som
tillagningskök för Bokelundaskolans elever.

Huset är utvändigt i bra skick. Nödvändigt underhåll har gjorts, och ett
helt nytt värmesystem med bergvärme har installerats. Dock krävs en
större ombyggnation och renovering invändigt

De äldre i Skånes Fagerhult som har behov av särskilt boende kan
fortfarande önska att komma till det privata boendet Solberga/Solhaga i
Skånes Fagerhult, där Örkelljunga kommun har ett avtal om sex platser.
Övriga med behov av särskilt boende från Skånes Fagerhult erbjuds
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

plats på Södergården och Tallgården. Det har för många varit en god
lösning, men vi tror att det är viktigt med ett kommunalt äldreboende i
Skånes Fagerhult, där närheten till anförvanter skapar trygghet för de
äldre, både för dem som får plats på äldreboendet och för dem som bor
på orten.

Det har sagts tidigare och kommer säkert att användas som
motargument, att boendet inte blir kostnadseffektivt med få platser.
Genomsnittskostnaden per plats blir hög och det kan bli problem med
att få en optimal personalgrupp.

Detta bör vägas mot tryggheten för de äldre, att återfå ett särskilt
boende i Skånes Fagerhult. Detta ger också ett flertal arbetstillfällen till
en bygd som har drabbats hårt av företagsnedläggningar. Det är viktigt
att det sker kommunala satsningar i Skånes Fagerhult.

Vi kristdemokrater tror också att en satsning på särskilt boendeplatser i
Skånes Fagerhult ger ett bra tillskott för framtiden för att säkerställa
tillgången av platser i Örkelljunga kommun. Miljöbelastningen vid en
reinvestering blir betydligt mindre än vid nybyggnation.

Kristdemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

Att påbörja arbetet med att iordningställa Solgården i Skånes Fagerhult
till ett modernt och funktionellt särskilt boende.”

Socialförvaltningens yttrande
Under de kommande två åren kommer Solgården att behövas användas
till korttidsboende och växelvård under tiden för Södergårdens
ombyggnad. Det pågår en renovering av Solgården.

Det är inte otänkbart att Solgården kan behöva användas för
äldreomsorg även framöver, då antalet äldre med behov av
biståndsinsatser väntas öka.

De åtgärder som nu pågår och planeras sammanfaller i allt väsentligt
med motionens yrkande.

Arbetsutskottets behandling
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2021-06-15 § 131 att föreslå
socialnämnden att överlämna yttrandet från socialförvaltningen som
socialnämndens yttrande i ärendet. Vidare föreslås att bifalla motionen,
eftersom den pågående renoveringen av Solgården stöder möjligheten
att Solgården fortsättningsvis kan bli ett funktionellt särskilt boende.

Patric Carlsson (S) deltog inte i arbetsutskottets beslut.

Förslag
Stefan Svensson (SD) och Gunilla Danielsson (S) yrkar att
socialnämndens förslag ska vara att motionen ska anses besvarad.
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Christer Unosson (KD) och Annika Jönsson (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar att överlämna yttrandet från
socialförvaltningen, i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ordförande konstaterar att det finns motstridiga förslag kring om
motionen ska föreslås bifallas eller besvaras. Förslagen ställs mot
varandra. Ordförande finner att att nämnden beslutar i enlighet med
yrkandet om att motionen ska anses besvaras.

Omröstning begärs.

Ja-röst för yrkandet om att besvara motionen.
Nej-röst för yrkandet om att bifalla motionen.

Omröstningen utfaller med sex ja-röster och fem nej-röster.

Det antecknas att Stefan Svensson (SD), Patric Carlsson (S), Lennart
Anderberg (SD), Gunilla Danielsson (S), Emily Haydari (SD) och
Thomas Bjertner (S) röstar ja, samt att Christer Unosson (KD), Lena
Nilsson (M), Lennart Svensson (M), Anita Eriksson (C) och Annika
Jönsson (M) röstar nej.

Beslutsunderlag
Motion från KD-Påbörja arbetet med at iordningställa Solgården i
Skånes Fagerhult till ett modernt och funktionellt särskilt boende.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 96 KLK.2021.94 3

Besvarande av motion från Moderaterna -
Trygghetshöjande åtgärder i centrum

Socialnämnden beslutar
att överlämna socialförvaltningens yttrande (daterat 2021-07-

23) till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Thomas Bjertner (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning
Christian Larsson (M) har lämnat följande motion:

"Trygghetshöjande åtgärder i centrum.
Att människor skall känna sig trygga i kommun är en självklarhet för
oss Moderater.

Situationen i Örkelljunga centrum är inte alltid just denna trygga plats.

Det finns en problematik kring parkbänkarna i centrum. Människor
som stör ordning och trygghet både genom konsumtion av alkohol och
är högljudda. Detta är obehagligt för många människor som rör sig i
området och är direkt dåliga förebilder för våra barn och unga samt
människor i utsatta grupper.

Vi har en lokal ordningsstadga som reglerar alkoholförbud,
tiggeriförbud m m. Det är ett polisiärt problem att hantera men blir
sällan eller aldrig prioriterade. När nu polisen inte har resurser och kan
prioritera att stävja dessa problem så vill vi Moderater införa
trygghetsvärdar/ordningsvakter under ett antal timmar/dygn i veckan.

Detta skulle bidra till minskat problem och samtidigt öka den upplevda
tryggheten i centrum.

Vi Moderater vill därför följande:

Att Vi skyndsamt ansöker om Paragraf 3 område enligt Lag om
ordningsvakter i Örkelljunga centrum. Samt att vi anlitar
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

ordningsvakter efter behov för att stävja problemen och öka tryggheten
för våra medborgare."

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-06-16 § 222 att
remittera motionens förslag till socialnämnden för bedömande av
positiva och begativa effekter av förslaget.

Socialförvaltningen har genom verksamhetschef Matilda Hedén och
förvaltningschef Johan Lindberg tagit fram ett yttrande (daterat 2021-
07-23). I yttrandet redovisas för- och nackdelar med ordningsvakter.
Vidare analyseras om ordningsvakter löser eller flyttar de beskrivna
problemen. Sammantaget bedöms förslaget om ordningsvakter kunna
minska problem kring bänkarna i centrum, men samtidigt öka
utstötningen från samhället av personerna som idag uppehåller sig vid
bänkarna. Det bedöms som osäkert om den upplevda tryggheten i
centrum kommer att öka.

Förslag
Patric Carlsson (S) yrkar att socialförvaltningens yttrande ska
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att det ska
lämnas förslag om att motionen ska avslås.

Christer Unosson (KD) yrkar att socialförvaltningens yttrande ska
överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Emily Haydari (SD) yrkar att socialnämndens svar ska utgöras av
socialförvaltningens yttrande, med undantag för att meningen "I redan
trygga områden där inte mycket händer kan vakter i uniform ha en
kontraproduktiv effekt och istället bidra till en ökad upplevd
otrygghet." (står på första sidan i yttrandet), inte ska vara en del av
socialnämndens svar.

Christer Unosson (KD), Annika Jönsson (M) och Patric Carlsson (S)
yrkar avslag på yrkandet från Emily Haydari (SD).

Thomas Bjertner (S) yrkar att svaret ska vara att föreslå att motionen
ska avslås.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns fyra olika förslag till hur
socialnämnden ska svara. Ordförande ställer förslagen mot varandra,
och finner att socialnämnden beslutar enligt Christer Unossons (KD)
yrkande om att socialförvaltningens yttrande ska överlämnas till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna- Trygghetshöjande åtgärder i centrum.pdf
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Socialnämnden
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signatur
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Protokoll 2021-06-16 - KSAU § 222
Yttrande från socialförvaltningen om trygghetshöjande åtgärder i
centrum

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15
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Socialnämnden
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signatur
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SN § 97 KLK.2017.328 759

Revisorernas granskning av kommunens insatser för
att motverka arbetslöshet och bli självförsörjande

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
2017-10-06 lämnade revisorerna genom KPMG en förstudie om
kommunens insatser för att motverka arbetslöshet och för
självförsörjning.

KPMG har på revisorernas uppdrag genomfört en uppföljning av vilka
åtgärder som socialnämnden har vidtagit utifrån det som framkom i
förstudien från 2017. Uppföljningen är en del av revisionsplanen för
2021.

I uppföljningen lämnar revisorerna följande sammanfattande
bedömningar:

· "Av uppföljningen framgår att riktade insatser erbjuds flera
invånargrupper som bedöms stå långt från arbetsmarknaden och
är i behov av särskilt stöd. Dock noterar vi att nämnden inte når
sina övergripande mål avseende minskad arbetslöshet och ökat
antal deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som
har börjat arbeta eller studera jämfört med tidigare år. Vi
bedömer i enlighet med tidigare granskning att socialnämnden i
högre utsträckning bör utvärdera insatsernas effekter i syfte att
nå målen för verksamheten."

· "Uppföljningen visar att det finns mål och riktlinjer som styr
nämndens arbete vad gäller insatser för personer som uppbär
försörjningsstöd samt insatser i syfte att minska arbetslösheten.
Vi noterar dock att nämnden inte har utvecklat övergripande
riktlinjer eller processbeskrivningar som beskriver hur insatser
eller projekt för målgrupper som uppbär försörjningsstöd eller
ingår i kommunens arbetsmarknadsinsatser ska utvärderas."

· "Vi bedömer att måluppfyllelsen och effekterna av de insatser
som erbjuds bör utvärderas på ett mer ändamålsenligt sätt.
Uppföljning av nämndens mål samt målen för specifika projekt
följs upp genom delårs- och helårsrapporter. Vi noterar dock att
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

nämndens mål för 2020 som har bäring på insatser för att
motverka arbetslöshet inte har uppnåtts."

· "Vi bedömer att socialnämnden samverkar på ett ändamålsenligt
sätt med flera aktörer såsom Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och regionen primärt genom FINSAM
samordningsförbundet NNV Skåne."

Beslutsunderlag
Missiv från revisorerna om uppföljning av granskning avseende
insatser för att motverka arbetslöshet och bli självförsörjande
Uppföljning från revisorerna av granskning av insatser för att motverka
arbetslöshet

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2021-08-30
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SN § 98 SN.2021.165 S

Rapport enligt Lex Sarah

Socialnämnden beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder.

Sammanfattning
2021-06-11 ankommer en rapport enligt Lex Sarah. I rapporten
beskrivs att en vårdtagare på Tallgården ska ha blivit utsatt för
kränkande beteende av en anställd.

Rapporten är utredd av enhetschef inom socialförvaltningen. Vid
samtal med vårdtagaren framkommer inget som tyder på att denna
utsatts för kränkande beteende. Vårdtagaren svarar att detta inte skett.

Beslutsunderlag
Rapport enligt Lex Sarah (avidentifierad)
Utredning av Lex Sarah-rapport

____________

Expedieras till:
Rapportförfattare
Utredare
Enhetschef
Verksamhetschef
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 99 SN.2021.107

Skrivelse från Södergårdens avdelningar till
socialnämnden avseende arbetssituationen på
Södergården

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
2021-04-14 ankommer en skrivelse från avdelningarna på
Södergårdens särskilda boende. I skrivelsen framförs synpunkter på
arbetssituationen. Det anges att det skett försämringar avseende
personaltäthet, medinflytande och arbetsmiljö. I skrivelsen anges att
dialogen med arbetsgivaren försämrats sedan arbetstidsavtalet
upphörde. Vidare beskrivs att den nya schemaläggningen inte fungerar.
I skrivelsen redovisas att personalen mår allt sämre vilket leder till att
vikarier söker sig till andra arbeten och att ordinarie personal letar
andra tjänster.

Förvaltningschef Johan Lindberg har 2021-04-27 lämnat skriftliga
kommentarer med anledning av skrivelsen. Förvaltningschefen
beskriver att det skett ett antal förändringar under det senaste året som
påverkat personalen på Södergården. Det krävs numera kontakt med
chef vid sjukskrivning, för att avgöra om det behövs provtagning för
covid-19. Schemaperioderna har ökat från fyra till sex veckor,
semesterkofficienten har ändrats, arbetstidsavtalet omförhandlats, heltid
som norm införts och nytt bemanningsverktyg (Time Care) tagits i
drift. Till detta kommer att det skett förändringar på chefsnivå och att
pandemin lett till flera förändringar. Inför framtiden kommer det att
satsas på ökad handledning och digitala dialogmöten för personalen.
Ombyggnad kommer att ske av Södergården. Nya ordinarie chefer ska
tillträda.

Ärendet har behandlats av socialnämnden 2021-05-04 § 70 och 2021-
06-01 § 86. Vid socialnämndens sammanträde 2021-06-01 gavs
uppdrag att till nämndssammanträdet 2021-08-10 redovisa regler för
bemanning på demensboende samt informera om Örkelljunga kommun
uppfyller gällande lagstiftning.

Dialogmötena har avslutats och det finns en sammanställning av
utfallet.
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Beträffande frågan om regler för bemanning, finns dokument från SKR
och IVO där det redovisas vad som gäller.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-06-01 - SN § 86
Skrivelse från Södergårdens avdelningar till socialnämnden avseende
arbetssituationen
Kommentarer från socialchefen med anledning av skrivelsen från
Södergårdens avdelningar
Rekommendation från SKR om bemanning nattetid
Broschyr från IVO om bemanning nattetid
Redovisning av dialogmöten med personalgrupper på Södergården

____________

Expedieras till:
Enhetschef Södergården
Verksamhetschef äldreomsorgen
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SN § 100 SN.2021.131

Initiativ från Stefan Svensson (SD) om återinförande av
rullande scheman på äldreboende

Socialnämnden beslutar
att bifalla initiativet, med intentionen att det ska schemaläggas

ett fast antal veckor som grundschema, men med hänsyn till
verksamhetens behov.

Sammanfattning
Stefan Svensson (SD) lämnar 2021-04-30 in följande initiativ.

"Återinför rullande schema på äldreboende

Det är väl nu visat med all önskvärd tydlighet att arbetssituationen på
Södergården är ohållbar.

Tidningsartiklar, Kia-rapporter, Lex Sarah och skrivelser till nämnden
vittnar om detta. Även i sociala medier framgår missnöjet tydligt.

Politiker har även varit på besök på Södergården för Bl.a samtal med
chefen där (Lotta) för att bilda sig en uppfattning om situationen.

Att ha personal inom äldreomsorgen som har hållbara schema och som
trivs är oerhört viktigt för att brukarna ska få den vård som de så väl
förtjänar.

Finns en del att peka på som har gått snett med nya
schemaläggningssystemet. Kontinuitet är en punkt som har brustit.

Vi ska jobba för att våra äldreboenden är attraktiva arbetsplatser och
det är hög tid att börja nu.

Time Care, även kallat ”Hälsoschema” har redan haft en negativ
påverkan på personalen, rätten till heltid sägs också påverka till viss
del, men att personal inom äldreomsorgen jobbar heltid har ju hänt förr
och är ju knappast något nytt.

För att öka trivseln och minimera negativitet inom äldreomsorgen vill
jag därför yrka på att:

Återinför grundschema, eller sk. ”rullande schema” t.ex 4-6 veckors.
Time Care kan kanske ändå vara ett verktyg att arbeta med där.Detta
gör det lättare och mer humant för personalen att kunna planera sitt
jobb och fritid, samt familjeliv.
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Nöjd personal genererar oftast nöjda brukare och god stämning på
arbetsplatsen."

Arbetsutskottets behandling
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2021-07-06 § 146.
Arbetsutskottet föreslår att initiativet ska bifallas med hänvisning till
planerna på införande av rullande 12-veckorsscheman.

Nämndens behandling
Socialnämnden diskuterar beslutsformuleringen. Nämnden enas om att
ändra beslutsformuleringen till att bifalla initiativet, med intentionen att
det ska schemaläggas ett fast antal veckor som grundschema, men med
hänsyn till verksamhetens behov.

Beslutsunderlag
Initiativ från Stefan Svensson (SD) om återinförande av rullande
scheman på äldreboende

____________

Expedieras till:
Stefan Svensson (SD)
Verksamhetschef för äldreomsorgen
Enhetschefer på särskilda boenden
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SN § 101 SN.2021.148

Initiativ från Gunilla Danielsson (S) om att genomföra
kartläggning avseende kontinuitet

Socialnämnden beslutar
att bifalla initiativet i den delen som avser att uppdra åt

förvaltningschefen att ta fram underlag och redovisa siffror
som utvisar hur det ser ut avseende kontinuitet inom
samtliga demensavdelningar, brukare inom LSS och
socialpsykiatri med stöd i eget boende och ett lämpligt urval
inom hemtjänsten, samt

att uppdra åt socialförvaltningen att genomföra
undersökningen under vecka 42 (år 2021), samt att
återrapportera till socialnämnden på det närmast följande
sammanträdet efter att undersökningen är genomförd, samt

att avslå initiativets förslag avseende tidsperiod för
undersökningen och tillfälle för återrapportering.

Sammanfattning
Gunilla Danielsson (S) lämnar 2021-05-24 in följande initiativ.

"Med detta initiativ menar jag att vi bör undersöka kontinuitetsaspekten
där anställda inom socialnämnden möter kunderna. Helt enkelt hur
många anställda möter man inom hemvården, inom LSS, på våra
äldreboende, inom bostöd o s v

Oavsett vilken del inom socialnämndens verksamhet det gäller är
kontinuitet i mötet mellan den enskilde och våra anställda en av de
viktigaste kvalitetsfaktorerna för nöjda kunder.

· Vi vill ha nöjda kunder.

· Vi vill ha nöjda anhöriga som känner trygghet med de insatser
som nämnden genomför.

· Vi vill ha nöjda anställda med goda arbetsvillkor som går glada
till sitt arbete och som går hem nöjda med dagens arbetsinsats.
Goda arbetsvillkor handlar om många saker, bl a möjlighet att
påverka sin arbetssituation, rimlig lön och
kompetensutveckling. Men också att ha kontinuitet i arbetet
med kunderna.
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Naturligtvis är vi alla i Örkelljungas socialnämnd överens om detta-Vad
är då viktigast för nämnden att prioritera?

Svaret kan vara att skapa kontinuitet med den personal som arbetar
med våra kunder. Dvs att i nuläget mäta kontinuiteten.

Ingen av oss i socialnämnden vill ha uppåt 30 olika personal som
arbetar på en demensavdelning per månad eller familjer med
bostöd/hemvård som får besök av många olika personer eller LSS
insatser som verkställs av många olika personer varje vecka o s v. Det
skapar inte de relationer som krävs för nöjda kunder och personal som
känner sig tillfreds med sitt arbete.

Det nya schemaläggnings/bemanningsprogrammet verkar ställa till det
i kombination med rätten till heltid. Programmet verkar inte uppfylla
socialnämndens krav och förväntningar på den verksamhet som vi
gemensamt vill ha.

Jag vill tillägga att jag/vi faktiskt inte vet hur det ser ut idag, för som
nämndsledamot hör man oftast skräckexempel från verksamheten,
därav mitt initiativ.

För att nämnden ska få en klar bild av hur det ser ut inom Örkelljungas
socialtjänst föreslår jag att förvaltningschefen:

· Får i uppdrag att ta fram underlag och redovisa siffror som visar
hur det ser ut inom de olika delarna av verksamheten i
Örkelljunga kommun.

· Kartläggningen riktas mot samtliga demensavdelningar,
samtliga med bostöd och ett lämpligt urval med hemvård under
en vecka, förslagsvis vecka 24 2021.

· Får i uppdrag att återredovisa till socialnämnden sker vid
nämndsmötet i augusti 2021."

Socialförvaltningens bedömning
Socialförvaltningen menar att det är möjligt att ta fram uppgifter från
det nya verksamhetssystemet på det sätt som önskas i initiativet.
Däremot bedöms den föreslagna tidsperiod för uppgiftsinsamlingen
vara för snäv. Önskemålet är att socialförvaltningen får välja ut en
vecka under perioden fram till och med oktober månads utgång.

Arbetsutskottets behandling
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2021-07-06 § 147.
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden bifaller initiativet i den delen
som avser att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram underlag och
redovisa siffror som utvisar hur det ser ut avseende kontinuitet inom
samtliga demensavdelningar, brukare inom LSS och socialpsykiatri
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med stöd i eget boende och ett lämpligt urval inom hemtjänsten. Vidare
föreslås att uppdra åt socialförvaltningen att genomföra
undersökningen under en valfri vecka senast vid utgången av oktober
månad 2021, samt att återrapportera till socialnämnden på det närmast
följande sammanträdet efter att undersökningen är genomförd. Vad
gäller initiativets förslag avseende tidsperiod för undersökningen och
tillfälle för återrapportering föreslås att detta avslås.

Nämndens behandling
Gunilla Danielsson (S) framför att hon till största delen är nöjd med
förslaget till beslut, men hon vill att det ska anges en specifik vecka när
granskningen ska genomföras. Gunilla Danielsson (S) framför vecka 42
som förslag.

Socialnämnden enas om att omformulera beslutet så att det framgår att
granskningen ska genomföras under vecka 42.

Beslutsunderlag
Initiativ från Gunilla Danielsson (S) om att genomföra kartläggning
avseende kontinuitet

____________

Expedieras till:
Gunilla Danielsson (S)
Förvaltningschef
Berörda verksamhetschefer
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SN § 102 SN.2021.4

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Beslut av kommunfullmäktige 2021-05-31 om att godkänna
verksamhetsberättelse för 2020 avseende stiftelser förvaltade av
Örkelljunga kommun.

Beslut av kommunfullmäktige 2021-05-31 om att godkänna förslag till
tilläggsbudget 1 för 2021.

Beslut av kommunfullmäktige 2021-05-31 att bevilja Morgan Nilsson
(SD) begäran om entledigande som ledamot i socialnämnden. Till ny
ledamot väljs Emily Haydari (SD), och till ny ersättare väljs Mikael
Eskilandersson (SD).

Beslut av kommunfullmäktige 2021-06-21 att godkänna förslag till
anvisningar för delårsrapport 2021.

Beslut av kommunfullmäktige 2021-06-21 att godkänna förslag till
anvsiningar för budget 2022 och ekonomisk flerårsplanering 2023-
2024. Avseende den del som gäller budgetdialogen 2021-09-22 finns en
reservation från Christer Unosson (KD).

Beslutsunderlag
Beslut från kommunfullmäktige 2021-05-31 om verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse för stiftelser
Beslut från kommunfullmäktige 2021-05-31 om tilläggsbudget 1 2021
Beslut från kommunfullmäktige 2021-05-31 om ny ledamot och
ersättare i socialnämnden
Beslut från kommunfullmäktige 2021-06-21 om anvisningar för
delårsrapport 2021.pdf
Beslut från kommunfullmäktige 2021-06-21 om anvisningar för budget
2022.pdf
Beslut från kommunfullmäktige 2021-06-21 om beslutanderätt om
yttrande enligt hemvärnsförordningen

____________
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SN § 103 SN.2021.5

Inkomna skrivelser och meddelanden

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Skrivelser för perioden 2021-05-24 - 2021-08-02:

2021-05-24 - Skrivelse från Ropo Capital om anmodan till hyresgäst att
vidtaga rättelse (sänd som information till socialförvaltningen) - dnr
SN.2021.149 S

2021-05-24 - Skrivelse från Ropo Capital om anmodan till hyresgäst att
vidtaga rättelse (sänd som information till socialförvaltningen) - dnr
SN.2021.150 S

2021-05-26 - Skrivelse till socialnämnden från enskild person om
umgängesrätt till barnbarn - dnr SN.2021.152 S

2021-05-27 - Skrivelse med klagomål avseende händelse kopplat till
trygghetslarm - dnr SN.2021.153

2021-05-27 - Årsredovisning för VoB Syd för 2020 - dnr
KLK.2021.204

2021-05-28 - Skrivelse från Ropo Capital om anmodan till hyresgäst att
vidtaga rättelse (sänd som information till socialförvaltningen) - dnr
SN.2021.154 S

2021-05-28 - Skrivelse från Ropo Capital om anmodan till hyresgäst att
vidtaga rättelse (sänd som information till socialförvaltningen) - dnr
SN.2021.155 S

2021-05-28 - Underrättelse från Heimstaden om uppsägning av
hyreskontrakt för enskild (sänt för kännedom till socialförvaltningen) -
dnr SN.2021.156 S

2021-05-31 - Skrivelse från Malmö stad om upplysning om barn som
undanhålls från vård enligt LVU - dnr SN.2021.157 S

2021-05-31 - Meddelande från Länsstyrelsen i Skåne om kommun- och
andelstalsprocesserna inför 2022 avseende mottagande av vissa
nyanlända - dnr SN.2021.158

2021-06-15 - Skrivelse från Anhörigas riksförbund om nytt pris till
årets anhörigkommun - dnr SN.2021.167
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2021-06-28 - Klagomål från brukare avseende vilka åtgärder som
genomförs av hemtjänsten - dnr SN.2021.175 S

2021-07-07 - Skrivelse inkommer från 3HUS om varning till hyresgäst
(sänd som kopia till socialnämnden) - dnr SN.2021.179 S

2021-07-15 - Meddelande från Bokalen Fastighetspartner om
uppsägning av bostadshyresgäst (sänd till socialnämnden som
information) - dnr SN.2021.182 S

____________
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SN § 104 SN.2021.6

Delegationsbeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2021-06-01 - 2021-08-09 avseende:

· Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt
familjerätten.

· Delegationsbeslut för äldreomsorgen

· Delegationsbeslut för FN-SoL

· Delegationsbeslut för LSS

· Faderskapsärenden (nio ärenden)

Delegationsbeslut 2021-06-01 - 2021-07-31 avseende:

· Anställningar, ledigheter och entlediganden

Beslut i övrigt:

· Beslut om avtal med Helsingborgs stad om köp av LSS-insats
på Hälsa med hästkraft. Avtalet undertecknat av
förvaltningschef. - dnr SN.2021.163 S

· Beslut om avtal med Swespot om förtroendetandläkare. Avtalet
undertecknat av förvaltningschef. - dnr SN.2021.164

· Beslut om återkallelse av serveringstillstånd för Swedish Diner
Concept AB avseende serveringstillstånd för Old Mikes Diner.
Återkallelsen sker efter tillståndshavarens egen begäran.
Beslutet fattat av nämndssekreterare. - dnr SN.2019.58

· Beslut av socialnämndens arbetsutskott 2021-06-15 § 120 att
bevilja stadigvarande serveringstillstånd till Laetum Convivam
AB för Old Mikes Diner vid Skåneporten. - SN.2021.126 S

· Beslut av socialnämndens arbetsutskott 2021-06-15 § 121 att
bevilja stadigvarande serveringstillstånd till Nature Shelter
Hotel AB för Åsljungagården. - SN.2021.127 S

32(37)



Sammanträdesprotokoll 2021-08-10
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

· Beslut om överenskommelse mellan Skatteverket och
Örkelljunga kommun om elektroniskt utlämnande av
folkbokföringsuppgifter respektive intag av information,
avseende faderskap och föräldraskap. Överenskommelsen
undertecknad av förvaltningschef. - dnr SN.2021.176

Beslutsunderlag
Underlag i Life Care och Winlas

____________
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SN § 105 SN.2021.7

Ordförandebeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandebeslut:

· Beslut 2021-07-08 (fattat av ordförande Annika Jönsson) att
godkänna tillfälligt utökad serveringsyta utanför Woodlands
restaurang, under perioden 2021-07-23 - 2021-07-31. Beslutet
fattat som brådskande ordförandebeslut. Diarienummer
SN.2021.178.

____________
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SN § 106 SN.2021.8

Delgivningsärenden

Socialnämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Förvaltningsrätten i Malmö:

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-02-10
Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen
Dom 2021-05-24: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-02-23
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2021-06-03: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-05-04
Saken: Umgängesbegränsning enligt LVU
Dom 2021-06-04: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-03-21
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2021-06-16: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-02-11
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2021-07-20: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Kammarrätten i Göteborg:

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2021-04-15
Saken: Beredande av vård enligt LVU
Dom 2021-06-14: Kammarrätten avslår överklagandet, vilket innebär
att vård ska beredas enligt LVU. Kammarrätten bestämmer vidare att
beslutet gäller omedelbart.

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2021-06-04
Saken: Umgängesbegränsning enligt LVU
Dom 2021-06-29: Kammarrätten avslår överklagandet

Högsta förvaltningsdomstolen:

Överklagat avgörande: Kammarrättens dom 2021-03-26
Saken: Beredande av vård enligt LVU, nu fråga om prövningstillstånd
Beslut 2021-06-10: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte
prövningstillstånd
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Överklagat avgörande: Kammarrättens dom 2021-06-14
Saken: Beredande av vård enligt LVU, nu fråga om prövningstillstånd
Beslut 2021-06-16: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte
prövningstillstånd

____________
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SN § 107 SN.2021.10

Övriga frågor

Stefan Svensson (SD) ställer en fråga om socialförvaltningen planerar
att använda statsbidrag för äldreomsorgslyftet under 2021.
Förvaltningschefen svarar att det inte kommer göras någon central
satsning inom socialförvaltningen, men att det är upp till respektive
chef att avgöra om personal ska utbildas med finansiering av
statsbidraget för äldreomsorgslyftet.

Lennart Anderberg (SD) ställer en fråga om allmänna prisökningar på
livsmedel påverkar försörjningsstödet. Förvaltningschefen svarar att det
ekonomiska biståndet följer den nationella riksnormen, och att ökade
priser därmed inte ger någon omedelbar påverkan på försörjningsstödet
(förutom vid nödbistånd till matkostnader).

____________
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