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SN § 100   SN.2022.1     
 

Information från socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Information från socialförvaltningen. 

• Den fråga som Gunilla Danielsson (S) ställt om arbete kring 

nattfasta inom äldreomsorgen kommer att besvaras på 

kommande sammanträde. 

• Tillförordnad förvaltningschef berättar att dialog har hållits med 

fackliga företrädare om socialförvaltningens organisation. 

• Tillförordnad förvaltningschef lämnar svar om frågeställningen 

från socialnämnden 2022-06-21 § 98 om var brytpunkten går 

mellan när det är ekonomiskt fördelaktigt att flytta in på särskilt 

boende jämfört med insatser i ordinärt boende. Bedömningen är 

att brytpunkten uppkommer omkring 120-130 timmar per 

månad, men det framhålls att det är en uppskattning. 

Beräkningen bygger på att det finns platser åtkomliga på särskilt 

boende. I en situation där det behöver tillskapas ett nytt särskilt 

boende kan beräkningen bli en annan. 

• Nämndssekreterare informerar om hanteringen av 

socialnämnden beslut 2022-06-21 § 98 att tillskriva 

kommunfullmäktige om budgetläget för socialnämnden under 

innevarande år. Ärendet kommer inte att tas upp för behandling 

i kommunstyrelsen. Ekonomisk rapportering sker via 

uppföljningar och delårsrapport. Delårsrapporten lämnas till 

kommunfullmäktige, vilket innebär att kommunfullmäktige 

därigenom kommer att informeras om socialnämndens 

ekonomiska prognos. 

• Information om chefsrekryteringar till de tjänster som för 

tillfället är vakanta. En person har anställts, och kommer 

inledningsvis att arbeta som enhetschef inom LSS-

verksamheten. 

 

____________ 
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SN § 101   SN.2022.90     
 

Skrivelse från revisorerna om anmärkning mot 
socialnämnden avseende 2021 års resultat  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna de åtgärder som redovisas i tjänsteskrivelsen per 

2022-06-15. 

 

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

reserverar sig skriftligt till förmån för tilläggsyrkande, enligt följande: 

 
"Revisorernas synpunkter kring socialnämndens måluppfyllelse  

ska tas på största allvar och respekteras till fullo. S+MP noterar  

att det påbörjats ett arbete i förvaltningen kring en rad oklarheter  

som kan komma att påverka bl a det ekonomiska underskottet i  

en positiv riktning. Vi kan också se att dessa åtgärder inte  

kommer ge full effekt under 2022. Därav vårt yrkande att  

socialförvaltningen behöver en heltid ekonom samt att nämnden  

måste tillskriva Kommunfullmäktige som då har möjlighet att  

tillskjuta medel för 2022 för en budget i balans. Vår förhoppning  

är att KS/KF inte duckar för frågan och lyfter ut den ur  

dagordningen för att slippa ta ställning till vårt viktiga budskap att  

ge nämnden rätt förutsättningar för att kunna förvänta sig  

budgetuppföljningar som visar på att nämnden kan hålla sin  

budget under innevarande år." 
 

Sammanfattning 

Revisorerna i Örkelljunga kommun meddelar genom skrivelse daterad 

2022-03-29 att revisorerna i revisionsberättelsen 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. 
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Socialnämnden 2022-05-03 

Socialnämnden beslutar 2022-05-03 § 53 att uppdra åt 

socialförvaltningen att omgående se över de brister som påtalas i 

revisionsrapporten och återkomma med förslag till nämnden. 

Socialförvaltningens utredning 

I tjänsteskrivelse 2022-06-15 från tillförordnad förvaltningschef 

redovisas följande: 

"Den kritik som revisionen riktar mot socialnämnden angående 

bristande måluppfyllelse gällande kommunfullmäktiges ekonomiska 

mål samt socialnämndens brister i styrning och intern kontroll kräver 

åtgärder. 

Socialförvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att nå en 

budget i balans budgetåret 2022. Åtgärdsförslagen från 

socialförvaltningen presenterades i socialnämnden 2022-06-07. 

Det mest effektiva sättet att komma till rätta med uppföljning och 

redovisning är att skapa stabil rutin för uppföljning som på ett tydligt 

sätt inkluderar enhetscheferna i förvaltningens verksamheter. Det är 

viktigt att förvaltningsledningen aktivt leder enhetscheferna och skapar 

ett underlag för att kunna göra prognoser tillsammans med 

förvaltningens ekonom. Den ekonomiska uppföljningsstruktur som 

utformas tillsammans med Serkon kommer att leda till förbättrade 

prognoser och förutsatt att strukturen används kan en stabilitet skapas. 

De ekonomiska underlag som tas fram behöver hanteras av 

socialförvaltningens ledning, socialnämnden och kommunstyrelsen. 

Socialförvaltningens bedömning är att ett resurstilldelningssystem som 

tar hänsyn till vårdbehov behöver utarbetas för socialnämnden, något 

som socialnämnden tillskrivit kommunstyrelsen om. 

De besparingar som kan genomföras inom budgetåret 2022 kommer att 

genomföras. Tjänsterna för de två verksamhetschefer som har slutat 

hålls vakanta och samtliga enhetschefer och verksamhetschefer har 

samlats i en gemensam ledningsgrupp för att arbeta för att uppnå en så 

effektiv organisation som möjligt. 

Kvalitetsarbetet, uppföljning och redovisning av verksamhetens mål 

behöver utvecklas. I samband med den ekonomiska uppföljningen tas 

användbara nyckeltal fram. Utöver det ekonomiska underlaget behöver 

kvalitetsledningen utvecklas när den nya socialchefen är på plats. 

Socialnämndens ledning och organisation utreds av kommundirektören 

i samverkan med Socialförvaltningen under 2022 i enlighet med ett 

uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20 § 118. 
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En tillfällig ledningsorganisation har skapats inom socialförvaltningen 

inför kommande utredning och beslut om en ny organisation. 

Socialförvaltningen leds av t.f socialchef och t.f biträdande socialchef. 

Den tillfälliga organisationen underlättar framtagande av underlag för 

verksamhetsuppföljning och underlag för organisationsutredningen. 

Gabriela Arvidson tillträder som socialchef 2022-09-01.” 

Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-21 

Socialnämndens arbetsutskot behandlar ärendet 2022-06-21 § 115. 

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden ska godkänna de åtgärder 

som redovisas i tjänsteskrivelsen per 2022-06-15. 

Förslag vid sammanträdet 

Gunilla Danielsson (S) yrkar att socialnämnden beslutar dels i enlighet 

med arbetsutskottets förslag, och dels med tillägg av följande: 

• Att nämnden omedelbart tillskriver budgetberedningen om 

behov av en ekonom på heltid, anställd av Örkelljunga 

kommun. Ekonomen ska månadsvis möta samtliga chefer för 

dialog och därefter redovisa uppföljning till socialnämnden 

månadsvis. 

• Att nämnden tillskriver kommunfullmäktige och påtalar behovet 

om nya budgetförutsättningar under innevarande år så att 

kommunfullmäktige har möjlighet att tillskjuta medel för en 

budget i balans 2022. 

• Att förvaltningen omedelbart tar fram en åtgärdsplan för budget 

i balans 2022, antingen genom neddragningar eller att begära 

tillskott i en underfinansierad budget. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det råder samstämmighet kring att bifalla 

arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer därefter tilläggsyrkandet mot avslag. Ordförande 

finner att tilläggsyrkandet avslås. 

Omröstning begärs. 

Ja-röst för att tilläggsyrkandet ska avslås. 

Nej-röst för att tilläggsyrkandet ska bifallas. 

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

Tilläggsyrkandet har därmed avslagits. 

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

Lennart Anderberg (SD), Therese Rosenlöf (C), Lennart Svensson (M), 

Emily Haydari (SD), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M) röstar 
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ja, samt att Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit 

Svensson (MP) röstar nej. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från revisorerna om anmärkning mot socialnämnden 

avseende 2021 års resultat 

Protokoll 2022-05-03 - SN § 53 

Tjänsteskrivelse utifrån revisorernas anmärkningar mot socialnämnden 

avseende 2021 års resultat.pdf  

 

____________ 
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SN § 102   SN.2022.109     
 

Initiativ från (S) och (MP) om socialnämndens 
budgetunderskott  

 

Socialnämnden beslutar 

att besvara initiativet i enlighet med tjänsteskrivelsen per 2022-

06-15. 

 

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

reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande om bifall till  

initiativet. 

 

Sammanfattning 

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

har lämnat följande initiativ. 

"Stora budgetunderskott i socialnämnden i Örkelljunga 

Moderater, Kristdemokrater och Centerpartister i socialnämnden 

ansvarar tillsammans för de stora underskott som socialnämnden 

dragits med under de senaste sex åren. Bästa året var 2020 då 

underskottet enbart var minus 2,5 miljoner. 2021 blev underskottet 13,5 

miljoner. (S) och (MP) deltog inte i internbudget 2021 och 2022 p g a 

undermåligt underlag, dvs vi saknade de uppgifter som krävdes för att 

kunna ta ställning till en internbudget i balans. 

Revisorerna kommer rikta anmärkning mot nämnden för bristande 

måluppfyllelse samt brister i styrning och intern kontroll av ekonomin. 

Även 2022 pekar mot ett underskott, trots den moderata ordförandes 

försäkran om en budget i balans. 

Nu kräver vi ändring. Vi vill ha ordning i finanserna, mål som är 

möjliga och en budget som håller samt tydlig styrning och kontroll. 

Därför vill vi: 

a) Att nämnden omedelbart tillskriver budgetberedningen om behov 

av en ekonom på heltid, anställd av Örkelljunga kommun. 

Ekonomen ska månadsvis möta samtliga chefer för dialog och 

därefter redovisa uppföljning till socialnämnden månadsvis. 

b) Att nämnden tillskriver Kommunfullmäktige och påtalar behovet 

om nya budgetförutsättningar under innevarande år så att 

Kommunfullmäktige har möjlighet att tillskjuta medel för en 

budget i balans 2022. 
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c) Att förvaltningen omedelbart tar fram en åtgärdsplan för budget i 

balans 2022, antingen genom neddragningar eller att begära 

tillskott i en underfinansierad budget. 

 

Kommentar: 

a) Kommunen har valt bort egen ekonom för att ersätta den med 

personal från Sercon, som byts då och då vilket påverkar 

kontinuitet och ger att stort tapp i kompetens. Inköpt ekonom 

kostar mer per timme/månad än en egen ekonom. Vi behöver en 

egen ekonom på heltid. 

b) Vi anser att budgeten är underfinansierad, därav flera av 

underskotten i de olika delarna. Till Alliansen: Stå upp för de 

behov som finns inom nämndens verksamhet gentemot era 

partikamrater i KS/KF från 2022 och framåt. 

c) Ni valde att inte göra besparingar som påverkade ”någon” inom 

våra verksamheter. Det finns två vägar: tillskott så att nämnden får 

en realistisk budget eller besparingar. Vi kan inte längre lita på 

Covid-pengar!” 

 

Utredning av initiativet 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar 2022-04-19 § 66 att initiativet 

överlämnas till socialförvaltningen för utredning. 

I tjänsteskrivelse 2022-06-15 från tillförordnad förvaltningschef lämnas 

följande svar: 

"Det är olyckligt att ekonomer har bytts ut inom socialförvaltningen. 

Man bör i framtiden eftersträva en större kontinuitet, men de 

ekonomiska utmaningar som socialförvaltningen står i har flera även 

andra orsaker. Byte av förvaltningens ekonom är en av dem. 

Att rekrytera och behålla ekonomer med en god kompetens i en mindre 

kommun har tidigare varit en utmaning. Samarbetet med en extern 

leverantör ökar möjligheterna att rekrytera god kompetens. En 

kontinuitet med ekonom inom socialförvaltningen är prioriterat. 

Det mest effektiva sättet att komma till rätta med uppföljning och 

redovisning är att skapa stabil rutin för uppföljning som på ett tydligt 

sätt inkluderar enhetscheferna i förvaltningens verksamheter. Det är 

viktigt att förvaltningsledningen aktivt leder enhetscheferna och skapar 

ett underlag för att kunna göra prognoser tillsammans med 

förvaltningens ekonom. Den ekonomiska uppföljningsstruktur som 

utformas tillsammans med Serkon kommer att leda till förbättrade 

prognoser och förutsatt att strukturen används kan en stabilitet skapas. 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-08-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Socialförvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att nå en 

budget i balans budgetåret 2022. Åtgärdsförslagen från 

Socialförvaltningen presenterades i Socialnämnden 2022-06-07. 

De ekonomiska underlag som tas fram behöver hanteras av 

socialförvaltningens ledning, socialnämnden och kommunstyrelsen. 

Socialförvaltningens bedömning är att ett resurstilldelningssystem som  

tar hänsyn till vårdbehov utarbetas för socialnämnden, något som 

socialnämnden tillskrivit kommunstyrelsen om.” 

 

Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-21 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-06-21 § 116. 

Arbetsutskottet föreslår att initiativet ska besvaras i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. Vid arbetsutskottets behandling yrkar Patric Carlsson 

(S) bifall till initiativet, och reserverar sig mot arbetsutskottets beslut. 

 

Förslag vid sammanträdet 

Gunilla Danielsson (S) yrkar att socialnämnden ska bifalla initiativet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag. Dels att besvara 

initiativet i enlighet med arbetsutskottets förslag. Dels att bifalla 

initiativet i enlighet med Gunilla Danielssons (S) yrkande. Ordförande 

ställer förslagen mot varandra, och finner att nämnden bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ från (S) och (MP) om socialnämndens budgetunderskott 

Tjänsteskrivelse om initiativ om budgetunderskott.pdf 

Bilaga till tjänsteskrivelsen - Avtal med Serkon 2022-2026.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Förslagsställarna (för kännedom)
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SN § 103   SN.2022.115     
 

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

 

Socialnämnden beslutar 

att besvara initiativet i enlighet med tjänsteskrivelsen per 2022-

06-15. 

 

Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Emily Haydari  

(SD) reserverar sig mot beslutet, till förmån för yrkande om bifall till  

initiativet. 

 

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  
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Att socialnämnden avskaffar verksamhetchefsposter och antar den nya 

organisationen som består av socialchef, stab och enhetschefer (se 

bifogad bild nedan)." 

Utredning av initiativet 

Socialnämnden beslutar 2022-05-03 § 62 att initiativet överlämnas till 

socialförvaltningen för utredning. 

I tjänsteskrivelse 2022-06-15 från tillförordnad förvaltningschef lämnas 

följande svar: 

"Socialförvaltningens framtida organisation utreds av kommunchefen i 

samverkan med socialförvaltningen under 2022 i enlighet med ett 

uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-20 § 118. 

En tillfällig ledningsorganisation har skapats inom socialförvaltningen 

inför kommande utredning och beslut om en ny organisation. 

Tjänsterna för de två verksamhetschefer som har slutat hålls vakanta 

och samtliga enhetschefer och verksamhetschefer har samlats i en 

gemensam ledningsgrupp. Socialförvaltningen leds av t.f socialchef och 

t.f biträdande socialchef. Den tillfälliga organisationen underlättar 

framtagande av underlag för verksamhetsuppföljning och underlag för 

organisationsutredningen. Gabriela Arvidson tillträder som socialchef 

2022-09-01. 

Det mest effektiva sättet att komma till rätta med uppföljning och 

redovisning är att skapa stabil rutin för uppföljning som på ett tydligt 

sätt inkluderar enhetscheferna i förvaltningens verksamheter. Det är 

viktigt att förvaltningsledningen aktivt leder enhetscheferna och skapar 

ett underlag för att kunna göra prognoser tillsammans med 

förvaltningens ekonom. Den ekonomiska uppföljningsstruktur som 

utformas tillsammans med Serkon kommer att leda till förbättrade 

prognoser och förutsatt att strukturen används kan en stabilitet skapas.” 

Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-21 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-06-21 § 117. 

Arbetsutskottet föreslår att initiativet ska besvaras i enlighet med 

tjänsteskrivelsen. 

Förslag vid sammanträdet 

Emily Haydari (SD) yrkar att socialnämnden ska bifalla initiativet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två motstridga förslag. Dels att 

besvara initiativet i enlighet med arbetsutskottets förslag. Dels att 

bifalla initiativet i enlighet med Emily Haydaris (SD) yrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra, och finner att nämnden 

bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 

Initiativ från (SD) om åtgärder avseende socialnämndens verksamhet 

och organisation - undertecknat 

Tjänsteskrivelse om initiativ (SD) om socialnämndens verksamhet och 

organisation  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Förslagsställarna (för kännedom)
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SN § 104   SN.2022.159     
 

Initiativ från (S) och (MP) om habiliteringsersättning  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa följande tillvägagångsätt gällande utbetalning av 

 habiliteringsersättning från och med 2023-01-01: 

- grundnivån på habiliteringsersättningen ska kvarstå 

- statsbidraget ska från och med 2023-01-01 användas till att 

göra månadsvisa extra utbetalningar (utöver grundnivån), 

där summan på de extra utbetalningarna grundas på nivån 

på det statsbidrag som kommunen får från Socialstyrelsen 

med ett belopp som fastställs i december året innan. 

- summan som betalas ut (grundnivån och extra utbetalning) 

inte får vara lägre än 70 kronor per heltidsdag. 

att initiativet därmed är behandlat. 

        

Sammanfattning 

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

har lämnat följande initiativ. 

"Låg habiliteringsersättning i Örkelljunga 

Vid samtal i Hälsa med häftkrafts podd fick bl a Kommunstyrelsens 

ordförande Christian Larsson (M) frågor angående 

habiliteringsersättningen i Örkelljunga kommun. Han överlämnade 

beslutet helt till socialnämnden vilket är ytterst rimligt. Därav vårt 

initiativ i frågan. 

Socialstyrelsen ger bidrag för habiliteringsersättning till kommuner 

som ansöker om detta. Bidraget 2022 utbetalas även om verksamheten 

varit begränsad under pandemin. Den enskilde har rätt till ersättning om 

verksamheten pausats eller om den enskilde inte kunnat delta p g a 

smittorisk. 

Samtliga kommuner kan rekvirera bidraget och en behörig företrädare 

skall ansöka om att bli ombud för ansökan. Därefter rekvireras bidraget 

från Socialstyrelsen. Bidraget som totalt är på 350 000 000 fördelas 

enligt en fördelningsnyckel där Örkelljunga kommuns del är 376 740 kr 

2022. Medel som inte rekvirerats den 1 juni fördelas till de kommuner 

som lämnat ansökan. Bidraget skall återredovisas 2023. 
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Enligt Socialstyrelsen beräknas bidraget vara flerårigt. Socialstyrelsen 

planerar därför utifrån detta. Processen för statsbidrag är att information 

kommer slutet av december 2022 angående bidrag för 2023. 

Örkelljunga kommun idag 

1. Örkelljunga kommun har rekvirerat bidraget för 2022 

(376 470). 

2. I Örkelljunga finns det 47 brukare som beviljats 

habiliteringsersättning räknat i maj 2022. 

3. Följande regler gäller: Ersättning utgår för de dagar man är på 

daglig verksamhet, även de dagar verksamheten stängt p g a ex 

pandemin eller om den enskilde är hemma p g av ev smittosam 

sjukdom.  

4. Det finns idag två nivåer: 0-4 h/ dag ger 34 kr och över 4 h/dag 

ger 50kr. (generös bedömning gäller). 

5. Utöver detta har kommunen vissa år utbetalt bonus till alla som 

har habiliteringsersättning på 7000-9000 kr som en 

engångsersättning. 

6. Örkelljunga låg länge högst i Skåne men har nu halkat efter. 

Räkneexempel/framtid, med ett bidrag på maximalt 70 kr på heltid: 

Bidraget är 376 470 kr för 2022. Delat på 47 brukare/12 månader/20 

dagar= 33 kr/dag i bidrag från Socialstyrelsen. 

Om nivån läggs på 70 kr/dag på heltid blir kommunens egen kostnad 37 

kr X 20 dagar X 12 mån X 47 brukare= 417 360 kr/helår. 

Idag är kommunens kostnad maximalt 564 000 (50 kr X 20 dagar X 12 

mån X 47 brukare). Utöver detta har man vissa år betalt ut ett 

engångsbelopp ut i slutet av året på ca 8000 kr vilket är lika med 

bidraget från Socialstyrelsen. Omräknat till dagersättning ger detta då 

totalt ca 83 kr/dag på årsbasis. Flertalet brukare kopplar inte bonusen 

till habiliteringsersättningen. 

Vi yrkar följande: 

• Habiliteringsersättningen för Örkelljunga kommun höjs till 70 

kr/dag för de som är i daglig verksamhet heltid och 48 kr/dag 

för de som är i verksamhet deltid. 

• Att den nya ersättningsnivån gäller från 1/8 2022." 
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Utredning av initiativet 

Socialnämnden beslutar 2022-06-07 § 91 att uppdra åt 

socialförvaltningen att utreda förslaget. 

Tillförordnad förvaltningschef lämnar tjänsteskrivelse 2022-06-30 med 

förslag på hur frågan om habiliteringsersättning ska hanteras. Förslaget 

till beslut är att besvara initiativet genom att fatta tre beslut. Dels att det 

rekvirerade statsbidraget för habiliteringsersättning inom daglig 

verksamhet enligt LSS ska betalas ut som ett engångsbelopp till 

personer är beviljade daglig verksamhet enligt LSS under 2022. Dels 

att förvaltningen får göra en retroaktiv fördelning per deltagare utifrån 

individuell närvaro i daglig verksamhet i det fall kommunen skulle få 

ytterligare medel som återstår efter rekvireringen avslutats. Dels att 

uppdra socialförvaltningen att inkomma med förslag på riktlinjer för 

habiliteringsersättning samt hantering av eventuella ytterligare 

statsbidrag nästkommande år, senast oktober 2022. 

Socialnämndens arbetsutskott 2022-07-05 

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2022-07-05 § 125. 

Arbetsutskottet lämnar beslutsförslag i enlighet med förslaget i 

tjänsteskrivelsen. Patric Carlsson (S) deltar inte i beslutet. 

Förslag vid sammanträdet 

Therese Rosenlöf (C) yrkar att grundnivån på habiliteringsersättningen 

ska kvarstå, samt att statsbidraget från och med 2023-01-01 ska 

användas till att göra månadsvisa extra utbetalningar (utöver 

grundnivån), där summan på de extra utbetalningarna grundas på nivån 

på det statsbidrag som kommunen får från Socialstyrelsen med ett 

belopp som fastställs i december året innan. 

Patric Carlsson (S) yrkar att summan som betalas ut (grundnivån och 

extra utbetalning) inte får vara lägre än 70 kronor per heltidsdag. 

 

Beslutsgång 

Efter diskussioner enas socialnämnden om att besluta i enlighet med 

både Therese Rosenlöfs (C) och Patric Carlssons (S) yrkanden. 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ från (S) och (MP) om habiliteringsersättning 

Tjänsteskrivelse avseende initiativ om habiliteringsersättning  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Förslagsställarna (för kännedom) 

Berörda inom LSS-verksamheten (för kännedom/åtgärd)
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SN § 105   SN.2022.202     
 

Initiativ från (S) och (MP) om tillfälligt utökat 
bostadsbidrag för barnfamiljer  

 

Socialnämnden beslutar 

att initiativet överlämnas till socialförvaltningen för utredning. 

 

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

reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande om bifall. 

 

Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Emily Haydari 

(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande om avslag. 

 

Sammanfattning 

Ledamöterna för (S) och (MP) i socialnämnden har lämnat följande 

initiativ. 

"Tillfälligt utökat bostadsbidrag för barnfamiljer 

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt utökat bostadsbidrag för 

barnfamiljer som träder i kraft 1 juli 2022 och gäller ett halvår framåt. 

Skälet till ökningen är de stora kostnadsökningar som skett på flera 

områden och som drabbar redan utsatta familjer med låg inkomst. 

Om en familj, utöver bostadsbidrag, är berättigade till försörjningsstöd 

räknar flera kommuner det utökade bostadsbidraget som en inkomst 

vilket kan innebära minskat försörjningsstöd från kommunen. Enligt 

föreningen ”Sveriges makalösa föräldrar” den 6 juli 2022 är det ca 35% 

av de som har bostadsbidrag som också har försörjningsstöd. 

Enligt Socialdepartementet: Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 

procent av det preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att 

lämnas med 1 325 kronor per månad. 

Det finns kommuner som redan beslutat om undantaget, exempelvis 

Timrå kommun som lämnade följande information 220712:  

Enligt beslut i socialnämnden/Timrå kommun den 17 maj 2022 

Socialnämnden kommer ej räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en 

inkomst vid prövning mot riksnorm. Beslutet tillämpas under den 

period som tilläggsbidraget gäller. 
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Vi vill värna de mest utsatta i vår kommun och hoppas att nämnden kan 

fatta ett enigt beslut i frågan vid sammanträde i augusti 2022, utan 

vidare utredning. 

Förslag till beslut: 

Socialnämnden kommer ej räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en 

inkomst vid prövning mot riksnorm. Beslutet tillämpas under den 

period som tilläggsbidraget gäller." 

Förslag vid sammanträdet 

Christer Unosson (KD) och Annika Jönsson (M) yrkar att initiativet ska 

överlämnas till socialförvaltningen för utredning. 

Gunilla Danielsson (S) yrkar bifall till initiativets förslag, vilket innebär 

att socialnämnden ej ska räkna det tillfälliga tilläggsbidraget som en 

inkomst vid prövning mot riksnorm, samt att beslutet tillämpas under 

den period som tilläggsbidraget gäller. 

Emily Haydari (SD) yrkar avslag på yrkandet från Gunilla Danielsson 

(S) om att bifalla initiativet. 

Stefan Svensson (SD) och Emily Haydari (SD) yrkar att initiativet ska 

avslås. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag, och ställer dessa mot 

varandra. 

Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet om att överlämna 

initiativet till socialförvaltningen för utredning. 

Omröstning begärs. 

Yrkandet om att överlämna initiativet till utredning utgör huvudförslag. 

Omröstning 1 

I första omröstningen ställs yrkandet om bifall till initiativet mot 

yrkandet om avslag på initiativet.  

Ja-röst för bifallsyrkandet. 

Nej-röst för avslagsyrkandet. 

Omröstningen utfaller med fyra ja-röster, tre nej-röster och fyra som 

avstår att rösta. Nämnden har därmed bestämt att bifallsyrkandet ska 

ställas mot huvudförslaget. 

Det antecknas att Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S), Birgit 

Svensson (MP) och Annika Jönsson (M) röstar ja, att Stefan Svensson 

(SD), Lennart Anderberg (SD) och Emily Haydari (SD) röstar nej, samt 
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att Christer Unosson (KD), Therese Rosenlöf (C), Lennart Svensson 

(M) och Anita Eriksson (C) avstår från att rösta. 

Omröstning 2 

I andra omröstningen ställs yrkandet om att överlämna initiativet till 

utredning mot yrkandet om bifall till initiativet. 

Ja-röst för att överlämna initiativet till utredning. 

Nej-röst för bifallsyrkandet. 

Omröstningen utfaller med fem ja-röster, tre nej-röster och tre som 

avstår att rösta. Nämnden har därmed överlämnat initiativet till 

socialförvaltningen för utredning. 

Det antecknas att Christer Unosson (KD), Therese Rosenlöf (C), 

Lennart Svensson (M), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M) 

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

Svensson (MP) röstar nej, samt att Stefan Svensson (SD), Lennart 

Anderberg (SD) och Emily Haydari (SD) avstår att rösta. 

 

Beslutsunderlag 

Initiativ från (S) och (MP) om tillfälligt utökat bostadsbidrag för 

barnfamiljer.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Tillförordnad förvaltningschef och biträdande förvaltningschef (för 

åtgärd)
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SN § 106   SN.2022.192     
 

Kompetensförsörjningsplan för socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa kompetensförsörjningsplanen i enlighet med 

socialförvaltningens förslag. 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

kompetensförsörjningsplan. Planen innehåller tre kapitel. Första 

kapitlet behandlar kompetens, kompetensutveckling och lärande. Andra 

kapitlet behandlar digital kompetensförsörjning. Tredje kapitlet handlar 

om ansvarsfördelningen mellan ledning, chef och medarbetare. Till 

kompetensförsörjningsplanen finns en bilaga som behandlar 

Yrkesresan. Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen 

och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS 

 

Beslutsunderlag 

Kompetensförsörjningsplan - förslag från socialförvaltningen, version 

2022-07-05.pdf 

Bilaga - Yrkesresan.pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens ledningsgrupp (för åtgärd)
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SN § 107   SN.2022.124     
 

Nyckeltal för socialförvaltningen 2022  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga nyckeltalen till och med 2022-06-30 till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Nyckeltal för socialförvaltningen till och med 2022-06-30. 

 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal per 2022-06-30.pdf  

 

____________ 
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SN § 108   SN.2022.178     
 

Ansökan om vårdnadsöverflyttning  

 

Socialnämnden beslutar 

att enligt 5 kap 2 § socialtjänstförordningen ansöka hos 

tingsrätten i Helsingborg om att vårdnaden för NN, 

xxxxxxxx-xxxx, överflyttas från vårdnadshavarna NN, 

xxxxxxxx-xxxx, och NN, xxxxxxxx-xxxx, till NN, xxxxxxxx-

xxxx, och NN, xxxxxxxx-xxxx. 

 

Sammanfattning 

Ärendet gäller: NN, xxxxxxxx-xxxx 

Vårdnadshavare: NN, xxxxxxxx-xxxx, och NN, xxxxxxxx-xxxx 

Familjehem: NN och NN 

NN har bott i familjehemmet NN och NN i X sedan 20xx-xx-xx. 

Handläggaren bedömer att det i dagsläget och inom överskådlig framtid 

inte finns förutsättningar för NN att flytta hem till sina biologiska 

föräldrar. NN har bott i familjehemmet sedan ---- vilket är större delen 

av h-s liv. H-n upplever NN och NN som sina föräldrar. De biologiska 

föräldrarna samtycker till en vårdnadsöverflytt till familjehemmet. 

Familjehemmet ställer sig positiv till en vårdnadsöverflytt. 

Handläggaren föreslår att socialnämnden beslutar att ansöka hos 

tingsrätten om överflyttning av vårdnaden. 

 

Beslutsunderlag 

Utredning om vårdnadsöverflyttning 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Handläggaren för vidare åtgärd 

Personakt
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SN § 109   SN.2022.119     
 

Kommunala pensionärs- och handikapprådens 
sammanträdesprotokoll 2022  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Redovisning av protokoll från kommunala pensionärs- och 

handikappråden 2022-06-09. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunala pensionärs- och handikappråden 2022-06-09.pdf  

 

____________ 
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SN § 110   SN.2022.3     
 

Inkomna skrivelser och meddelanden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skrivelser och meddelande under perioden 2022-05-31 - 2022-08-02: 

2022-06-01 - Skrivelse från SPF Seniorerna om hemtjänstindex - dnr 

SN.2022.162 

2022-06-02 - Meddelande från Socialstyrelsen om förslag till förbättrad 

cancerbehandling - dnr SN.2022.163 

2022-06-08 - Årsredovisning 2021 för VoB Syd AB - dnr SN.2022.165 

2022-06-13 - Skrivelse från brukare med synpunkt på avgiftens storlek 

- dnr SN.2022.168 S 

2022-06-17 - Skrivelse från Ropo Capital till enskild med anmodan om 

rättelse (sänd för kännedom till socialförvaltningen) - dnr SN.2022.175 

2022-06-23 - Meddelande från Fastighetsägarna om uppsägning av 

hyresgäst (sänd som kopia till socialförvaltningen) - dnr SN.2022.180 

2022-06-30 - Meddelande från IVO om klagomål som inkommit till 

dem men som berör individ- och familjeomsorgen - dnr SN.2022.196 S 

2022-07-07 - Meddelande från Ropo Capital (för Sjödin Örkelljunga 

AB) uppsägning av bostadslägenhet (till socialförvaltningen som 

information - dnr SN.2022.200 S 

2022-07-15 - Meddelande från Ropo Capital (för Sjödin Örkelljunga 

AB) om rättelseanmodan till enskild (sänd som information till 

socialförvaltningen i Örkelljunga) - dnr SN.2022.208 S 

2022-07-15 - Meddelande från Ropo Capital (för Örkelbo Fastigheter 

AB) om rättelseanmodan till enskild (sänd som information till 

socialförvaltningen i Örkelljunga) - dnr SN.2022.209 S 

2022-07-15 - Meddelande från Ropo Capital (för Sjödin Örkelljunga 

AB) om rättelseanmodan till enskild (sänd som information till 

socialförvaltningen i Örkelljunga) - dnr SN.2022.210 S 

2022-07-26 - Skrivelse från personal om cykelställ vid Tallgården - dnr 

SN.2022.211 

____________
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SN § 111   SN.2022.6     
 

Redovisning från domstolar och tillsynsmyndigheter  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU 

Beslut 2022-06-09: Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet 

Saken: Vård enligt LVU, ansökan från socialnämnden 

Dom 2022-06-22: Förvaltningsrätten bifaller ansökan om vård enligt 1-

2 §§ LVU. Domen gäller omedelbart i denna del. 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt LVU 

Beslut 2022-07-01: Förvaltningsrätten fastställer det underställda 

beslutet 

Saken: Vård enligt LVU, ansökan från socialnämnden 

Dom 2022-07-05: Förvaltningsrätten bifaller ansökan om vård enligt 1 

och 3 §§ LVU. Domen gäller omedelbart i denna del. 

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

Beslut 2022-07-27: Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare 

handläggning 

 

____________ 
 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-08-09  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 112   SN.2022.4     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2022-06-07 - 2022-08-08 avseende: 

• Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten. 

• Delegationsbeslut för vård och omsorg 

• Faderskapsärenden (ett ärende) 

Delegationsbeslut 2022-05-01 - 2022-07-31 avseende: 

• Tillsvidareanställningar enligt nedan och enligt listor från 

WinLas 

- Vårdare/vårdinna inom LSS korttids/fritids, från 2022-06-06 

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

- Fältsekreterare inom IFO Öppenvården, från 2022-08-15 

- Undersköterska i hemtjänsten centrum från 2022-08-22 

- Undersköterska i hemtjänsten centrum från 2022-08-22 

- Undersköterska på Tallgården, från 2022-05-23 

- Förvaltningschef för socialförvaltningen, från 2022-09-01 

- Chefsassistent på Södergården, från 2022-07-01 

- Undersköterska på Södergården, från 2022-08-15 

- Vårdbiträde på Södergården, från 2022-06-01 

- Undersköterska i hemtjänst centrum, från 2022-04-01 

- Arbetsterapeut i hemsjukvården, från 2022-08-01 

- Samordnare i hemtjänsten syd, från 2022-09-01 

- Samordnare i hemtjänsten syd, från 2022-08-15 

- Familjebehandlare inom IFO Öppenvård, från 2022-10-05 

- Vårdbiträde i hemvård centrum, från 2022-09-01 

• Visstidsanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas 

- 24 visstidsanställningar under maj 2022 

- 6 visstidsanställningar under juni 2022 

- 5 visstidsanställningar under juli 2022 

• Timanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas 

- 44 anställningar med timavlöning under maj 2022 
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- 28 anställningar med timavlöning under juni 2022 

- 12 anställningar med timavlöning under juli 2022 

Beslut i övrigt: 

• Beslut om hyresavtal med Evondos avseende 

läkemedelsautomater. Avtalet undertecknat av tidigare 

tillförordnad förvaltningschef. Diarienummer SN.2022.167. 

• Beslut om uppsägning av avtal med Intraphone. Uppsägningen 

gjord av tillförordnad förvaltningschef. Diarienummer 

SN.2016.308. 

• Beslut av socialnämndens arbetsutskott 2022-06-21 § 114 att 

översända framtagen specifikationen för inköp av inventarier till 

Södergården till kommunstyrelsen, men poängtera att det är en 

kostnadsbild som gäller för etapp ett (1) av tre (3). 

• Beslut om samarbetsavtal mellan Örkelljunga kommun och 

Klippans kommun gällande tjänster från systemförvaltare i 

LifeCare. Avtalet undertecknat av tillförordnad 

förvaltningschef. Diarienummer SN.2022.195. 

• Personuppgiftsbiträdesavtal med Phoniro. Avtalet undertecknat 

av tillförordnad förvaltningschef. Diarienummer SN.2022.153. 

• Avtal om handledning till personal inom IFO. Avtalet 

undertecknat av verksamhetschef. Diarienummer SN.2022.197. 

• Beslut om avtal där Gotlands kommun köper LSS-insats i form 

av korttidsvistelse. Avtalet undertecknat av biträdande 

förvaltningschef (i rollen som ställföreträdare för tillförordnad 

förvaltningschef). Diarienummer SN.2022.206. 

• Hyresavtal i enlighet med ramavtal med Siemens (leverantör 

Atea Sverige AB) avseende kopieringsmaskin till Tallgårdens 

särskilda boende. Avtalet undertecknat av biträdande 

förvaltningschef (i rollen som ställföreträdare för tillförordnad 

förvaltningschef). Diarienummer KLK.2021.246. 

• Beslut om avtal där Ängelholms kommun köper korttidsplats på 

Solgården i Skånes Fagerhult. Avtalet undertecknat av 

biträdande förvaltningschef (i rollen som ställföreträdare för 

tillförordnad förvaltningschef). Diarienummer SN.2022.207. 

• Förteckning över personuppgiftshantering via Phoniro Care. 

Förteckningen godkänd av tillförordnad förvaltningschef per 

2022-07-21. Diarienummer SN.2018.149. 
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• Beslut om avtal där Osby kommun köper LSS-insats för 

korttidsvistelse och korttidstillsyn. Avtalet undertecknat av 

biträdande förvaltningschef (i rollen som ställföreträdare för 

tillförordnad förvaltningschef). Diarienummer SN.2022.213. 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Life Care och Winlas 

 
____________ 
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SN § 113   SN.2022.5     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

• Beslut 2022-06-10 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

placering i familjehem enligt 11 § LVU. Beslutet avser 2022-

06-11 - 2022-06-12. 

• Beslut 2022-06-10 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

placering i familjehem enligt 11 § LVU. Beslutet gäller från och 

med 2022-06-13. 

• Beslut 2022-06-21 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. 

• Beslut 2022-06-21 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

placering i familjehem enligt 11 § LVU. 

• Beslut 2022-06-21 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

total umgängesbegränsning mellan barn och vårdnadshavare, 

enligt 14 § LVU. 

• Beslut 2022-06-21 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

hemlighållande av vistelseort, enligt 14 § LVU. 

• Beslut 2022-06-22 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

placering i familjehem enligt 11 § LVU. Beslutet gäller från och 

med 2022-06-22. 

• Beslut 2022-06-23 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

tillfällig placering enligt 11 § LVU. Beslutet gäller från och 

med 2022-06-24. 

• Beslut 2022-06-28 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

tillfällig placering i familjehem enligt 11 § LVU. Beslutet gäller 

2022-06-28 - 2022-07-14. 

• Beslut 2022-07-04 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

placering på HVB enligt 11 § LVU. Beslutet gäller från och 

med 2022-07-04. 
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• Beslut 2022-07-05 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om 

placering på HVB enligt 11 § LVU. Beslutet gäller från och 

med 2022-07-06. 

• Beslut 2022-07-26 (fattat av 1:e vice ordförande Christer 

Unosson) om återkallelse av ansökan om vård enligt 1-2 §§ 

LVU, enligt beslut från socialnämndens arbetsutskottet 2022-

07-15. Ordförandebeslutet fattas som ett brådskande 

ordförandebeslut, då arbetsutskottets behandling inte kan 

avvaktas. 

 

____________ 
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Övriga frågor  

Dialog om controllerns deltagande vid nämndssammanträden. 

Dialog om det ekonomiska läget. Controllern berättar, i grova drag, om 

det ekonomiska utfallet i dagsläget och om semesterskulden. 

 

____________ 
 

 


