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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 15 SN.2021.20

Information om hantering av orosanmälningar

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Vid socialnämndens sammanträde 2021-01-05 ställdes en fråga om
hanteringen av orosanmälningar.

När en anmälan kommer in till socialförvaltningen görs en omedelbar
skyddsbedömning. Detta ska ske samma dag som anmälan kommer in.

I nästa steg görs en förhandsbedömning. I detta skede tas kontakt med
anmälaren och berörd familj. Om det ska tas kontakter med andra krävs
att en utredning inleds.

Förhandsbedömningen leder till att en utredning inleds eller inte inleds.
I vissa fall inleds dock utredning direkt, utan förhandsbedömning.

I de fall där det varken inleds utredning eller finns något befintligt
ärende, sätts anmälan in i en kronologisk pärm och sparas där i två år.
Innan en anmälan sätts in i den kronologiska pärmen har enhetschefen
fattat ett beslut om att inte inleda utredning. Anmälningarna i denna
pärm får inte vara sökbara, och det är därför som pärmen benämns som
en kronologisk pärm.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 16 SN.2021.32

Internbudget 2021 för socialnämnden

Socialnämnden beslutar
att godkänna socialförvaltningens förslag (daterat 2021-01-21)

till internbudget för 2021.

Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Lisa Björk (SD)
deltar inte i beslutet.

Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit Svensson (MP)
reserverar sig mot beslutet.

Följande skriftliga reservation lämnas från (S) och (MP):
"Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade ett gemensamt yrkande
kring internbudget 2021. Vårt förstahandsyrkande var återremiss för
komplettering med siffror för budget 2020 och preliminärt utfall för
2020. Förvaltningen fick information om vår fråga ca 1 vecka innan
mötet men valde att inte komplettera handlingarna innan eller till
mötet. Vi anser att nämnden bör ha ett tydligt underlag med möjlighet
till jämförelser mellan åren för att kunna ta ställning till en helt ny
internbudget för året. Yrkandet om återremiss föll, Sverige-
demokraterna deltog inte, och då blev det naturligt för oss att yrka
avslag på ärendet på grund av undermåligt underlag. Vi ställer oss
därför utanför beslutet om internbudget 2021, med skäl som ovan."

Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till internbudget för 2021.
Förvaltningschefen föreslår att socialnämnden godkänner förslaget till
internbudget.

Förslag
Gunilla Danielsson (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras,
med uppdrag att presentera ett nytt dokument där internbudget för 2020
och preliminärt utfall för 2020 framgår. Om återremissyrkandet faller
yrkas att förslaget till internbudget 2021 avslås.

Birgit Svensson (MP) och Patric Carlsson (S) instämmer i Gunilla
Danielssons yrkande.

Annika Jönsson (M) och Christer Unosson (KD) yrkar bifall till
förslaget till internbudget för 2021.
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet vid
dagens sammanträde. Ordförande finner att socialnämnden beslutar att
avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Omröstning begärs.

Ja-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde
Nej-röst för återremiss

Omröstningen utfaller med fem ja-röster, tre nej-röster och tre nedlagda
röster. Ärendet ska därmed avgöras vid dagens sammanträde.

Det antecknas att Christer Unosson (KD), Bo Jensen (KD), Lena
Nilsson (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
Lisa Björk (SD) avstår från att rösta.

Ordförande ställer därefter yrkandet om bifall till förslaget till
internbudget 2021 mot avslag. Ordförande finner att socialnämnden
bifaller förslaget till internbudget 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om internbudget 2021 för socialförvaltningen
Internbudget Socialförvaltningen 2021 (socialförvaltningens förslag per
2021-01-21)

____________

Expedieras till:
Enhets- och verksamhetschefer inom socialförvaltningen
Controller
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 17 SN.2021.9

Information från socialförvaltningen

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningschefen lämnar information från socialförvaltningen.

· Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har lämnat ett
erbjudande till kommunerna om att ansluta sig till Yrkesresan.
Yrkesresan är ett koncept för introduktion och
kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i möten
mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Målet är att
Yrkesresan ska ge kommunerna kunskap, kraft och kompetens
att utveckla socialtjänsten. I konceptet ingår digitalt lärande och
regionalt anordnade kursdagar. De kommuner som medverkar
betalar som mest 2,28 kronor per kommuninvånare. Yrkesresan
genomförs enbart om ett stort antal kommuner väljer att ansluta.

Socialnämnden för samtal kring om Örkelljunga kommun ska
ansluta sig till Yrkesresan. Den allmänna uppfattningen i
nämnden är att konceptet är positivt. Nämnden har inga
invändningar mot att socialförvaltningen svarar ja på förfrågan.

· Information om smittläget och vaccineringen inom
socialnämndens verksamhetsområde.

· Redovisning av det aktuella läget avseende övergången till nytt
verksamhetssystem. Övergången kräver betydande
utbildningsinsatser och överföring av material från nuvarande
verksamhetssystem. Bedömningen är att övergången ska vara
klar tills halvårsskiftet 2021.

· Lägesrapport avseende rekryteringen av två nya enhetschefer
till Södergårdens särskilda boende.

· Svar på en fråga om införandet av bemannings- och
planeringsverktyget via Time Care. Verktyget är igång för
personalen på de särskilda boendena, och ska införas för
hemtjänsten under första halvåret 2021.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 18 SN.2020.281 S

Rapportering enligt Lex Sarah

Socialnämnden beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder.

Sammanfattning
2020-11-04 lämnas en rapport enligt Lex Sarah. I rapporten beskrivs en
händelse 2020-11-02 där en brukare inom LSS-verksamheten tagit en
överdos av läkemedel (inte receptbelagt).

Rapporten är utredd av medicinskt ansvarig sjuksköterska inom
socialförvaltningen. I utredningen konstateras att brukaren har insats
från hemsjukvården. Därmed har planen för läkemedelsadministrering
inte följts. Samtidigt är det brukaren som efterfrågat läkemedlet, och
enligt lag går det inte att neka inköp av ett receptfritt läkemedel.
Däremot borde dialog förts med sjuksköterska innan det överlämnats
till brukaren.

I utredningen redovisas sex stycken åtgärder för att undvika liknande
händelser. Enhetschef, ansvarig sjuksköterska och personal ska gå
igenom förfarande och läkemedelshantering. Genomgång av
stödåtgärder. Enhetschef, sjuksköterska och personal ska gå igenom
riskanalyser och handlingsplaner avseende självskadebeteende och
suicidrisk. Kallelse till samordnad individuell planering till samtliga
huvudmän för uppföljning av patientens mål, behov, åtgärder och
aktiviteter. Enhetschef och personal ska gå igenom dokumentations-
plikt och vikten av att läsa journaler. Sjuksköterska ska följa upp och
utvärdera befintliga vårdplaner.

I Lex Sarah-rapporten ställs en fråga om händelsen föranleder en Lex
Maria-anmälan. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utrett om det
ska göras en Lex Maria-anmälan, men kommit fram till att det inte
behöver göras någon sådan anmälan.

Beslutsunderlag
Rapportering enligt Lex Sarah (avidentifierad)
Utredning av Lex Sarah-rapport (med borttagna uppgifter)
Tjänsteskrivelse om behov av Lex Maria-anmälan (med borttagen
uppgift)

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Expedieras till:
Rapportförfattare tillika enhetschef
Utredare
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 19 SN.2021.2

Intern kontroll 2021

Socialnämnden beslutar
att anta planen för intern kontroll 2021, i enlighet med förslaget

från socialförvaltningen.

Sammanfattning
Kommunen har enligt kommunallagen skyldighet att följa upp sin
verksamhet och bedriva intern kontroll. Det finns ett reglemente för
intern kontroll från 1997. Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för intern kontroll. Respektive nämnd tar fram en plan för
intern kontroll inom sitt verksamhetsområde.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för intern kontroll
för 2021. Förslaget innehåller följande fyra kontrollområden:

1. Ekonomi: Kontroll av om enheternas underlag till controllern
leder till riktiga och träffsäkra prognoser

2. Genomförandeplaner: Kontroll i vilken utsträckning det finns
genomförandeplaner som är max sex månader

3. Orosanmälningar: Kontroll av hur många orosanmälningar som
inkommit 2021 jämfört med 2020 och 2019

4. Bedrägeriförsök inom ekonomiskt bistånd: Kontroll av hur det
arbetas med att upptäcka och förhindra bedrägerier inom
ekonomiskt bistånd. Kontrollen ska fokusera på om nuvarande
arbetssätt bedöms vara effektivt och ändamålsenligt

Beslutsunderlag
Förslag till plan för intern kontroll 2021

____________

Expedieras till:
Berörda inom socialförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 20 KLK.2021.1 007

KPMG- Granskning av intern kontroll i
lönehanteringsprocessen

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Revisorerna har genom KPMG genomfört en granskning av
kommunens rutiner kring intern kontroll i lönehanteringsprocessen.

Revisorernas sammantagna bedömning är att den interna kontrollen i
lönehanteringsprocessen behöver stärkas. Det bedöms finnas risk att
lön betalas ut fel på grund av avsaknad av dokumenterade rutiner och
kontroller. Vidare framför revisorerna förslag på utökad attestering av
den månadsvisa löneutbetalningen, samt signering av utbetalningsfilen
som skickas till banken.

Revisionens granskningsrapport är översänd för yttrande till
kommunstyrelsen, samt för kännedom till bland annat socialnämnden.

Beslutsunderlag
Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen.pdf

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 21 SN.2020.136

Nyckeltal för socialförvaltningen 2020

Socialnämnden beslutar
att lägga nyckeltalen per 2020-12-31 till handlingarna.

Sammanfattning
Socialförvaltningens nyckeltal per 2020-12-31.

Nämndens behandling
Vid ärendets behandling ställs frågor som ska undersökas vidare och
besvaras vid nästa sammanträde.

· Varför det saknas uppgifter om antalet patienter som varit
inskrivna i mobilt team? Går det att få fram uppgifterna?

· Varför antalet LSS-beslut som inte verkställts har ökat till 7-8
stycken per månad under det sista kvartalet, medan de legat på
noll tidigare under året?

· Är det korrekt att använda benämningen "nyanlända" i
nyckeltalen om det ekonomiska biståndet, eller handlar det om
personer som inte längre kan benämnas som nyanlända?

Följande fråga ska om möjligt besvaras på nästa sammanträde.

· Eventuella kostnader för färdigbehandlade hos Region Skåne
under september, oktober, november och december.
Uppgifterna har hittills inte gått att få fram.

Beslutsunderlag
Nyckeltal per 2020-12-31

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 22 SN.2021.5

Inkomna skrivelser och meddelanden

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Skrivelser under perioden 2020-12-30 - 2021-01-26:

2021-01-08 - Skrivelse från föreningen B.A.R.N om checklista -
SN.2021.17

2021-01-13 - Meddelande från IVO om möjlighet att anmäla intresse
för en tillsyn om ökad kvalitet i uppföljningen av vården för
familjehemsplacerade barn - dnr SN.2021.21

2021-01-15 - Meddelande från IVO om klagomål som inkommit till
dem men som berör en vårdtagare på Södergården - dnr SN.2021.22 S

2021-01-18 - Meddelande från Socialstyrelsen om stödmaterialet
"Positivt umgänge" avseende familjehem - dnr SN.2021.24

2021-01-18 - Skrivelse från Skånes Nykterhetsförbund om rapportsläpp
mom tillståndsprövning och tillsyn av alkoholservering i Skåne - dnr
SN.2021.25

2021-01-19 - Meddelande från Pensionsmyndigheten om bostadstillägg
- dnr SN.2021.26

2021-01-19 - Skrivelse från Sjödin Fastigheter AB med underrättelse
till socialnämnden om störningar och varningsbrev till enskild person -
dnr SN.2021.27 S

2021-01-25 - Meddelande från Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd om stöd före och efter internationell adoption - dnr
SN.2021.33

2021-01-25 - Kunskapsunderlag från Nationella vårdkompetens-
området inom Socialstyrelsen - dnr SN.2021.34

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 23 SN.2021.6

Delegationsbeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2021-01-05 - 2020-02-01 avseende:

· Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt
familjerätten.

· Delegationsbeslut för äldreomsorgen

· Delegationsbeslut för FN-SoL

· Delegationsbeslut för LSS

· Faderskapsärenden (fem ärenden)

Delegationsbeslut 2021-01-01 - 2021-01-31 avseende:

· Anställningar, ledigheter och entlediganden

Beslut i övrigt:

· Avtal med Wigdul Media AB om utbildning i podproduktion i
Leaderprojekt Hälsapod. Avtalet undertecknat av
förvaltningschef. - dnr SN.2021.15

· Upprättad förteckning om personuppgiftshanteringen i
bemannings- och planeringsverktyget via Time Care.
Förteckningen godkänd av förvaltningschef. - dnr SN.2018.149

· Beslut av socialnämndens arbetsutskott 2021-01-12 § 017 att
förlänga den bestämda avrådan från besök på Södergårdens och
Tallgårdens särskilda boenden, fram till och med 2021-02-19.
Avrådan gäller inte besök hos vårdtagare som befinner sig i
livets slutskede.

· Ansökan till Länsstyrelsen i Skåne och Folkhälsomyndigheten
om tillfälligt besöksförbud på Tallgårdens särskilda boende.
Ansökan lämnad av förvaltningschef. - dnr SN.2021.28

· Avtalstillägg med Brännborn Fastigheter AB med ändring av
det uppsagda avtalet om lokaler på Hässleholmsvägen 75 till ett
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

löpande avtal från och med 2021-09-30. Avtalstillägget tecknat
av förvaltningschef. - dnr SN.2017.29

Beslutsunderlag
Utskrifter från Treserva och Winlas

____________

14(18)



Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 24 SN.2021.7

Ordförandebeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandebeslut:

· Ordförandebeslut 2021-01-04 (fattat av ordförande Annika
Jönsson) om jourhemsplacering enligt § 11 LVU.

· Ordförandebeslut 2021-01-18 (fattat av ordförande Annika
Jönsson) om att lämna yttrande till IVO. Beslutet fattat efter att
socialnämndens arbetsutskott 2021-01-12 § 18 delegerat till
ordförande att fatta beslut i ärendet.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 25 SN.2021.8

Delgivningsärenden

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Förvaltningsrätten i Malmö:

Bakgrund: Kommunövergripande upphandling av HVB för vuxna (dels
för behandling, dels för omvårdnad)
Saken: Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
Dom 2021-01-04: Förvaltningsrätten avslår ansökan om ingripande
enligt LOU

Saken: Socialnämndens ansökan om vård enligt LVU
Dom 2020-12-30: Förvaltningsrätten bifaller ansökan

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2020-09-30
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (andrahandskontrakt avseende
bostad)
Dom 2021-01-04: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2020-10-19
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2021-01-12: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2020-08-25
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2021-01-19: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt
att klagande förklaras berättigad till ekonomiskt bistånd med ytterligare
1 500 kronor för september 2020

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2020-07-31
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2021-01-21: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Högsta förvaltningsdomstolen:

Överklagat avgörande: Kammarrättens dom 2020-10-30
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (särskilt boende), fråga om
prövningstillstånd
Avgörande 2021-01-12: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte
prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 26 SN.2020.45

Omvärldsrapportering

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Omvärldsrapportering för december 2020.

Beslutsunderlag
Omvärldsrapport december 2020
Referenser till rapport i december 2020

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-02-02
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 27 SN.2021.10

Övriga frågor

Christer Unosson (KD) frågar om vilken daglig sysselsättning som
finns för de boende på Tallgården. Bakgrunden till frågan är att Christer
Unosson (KD) haft kontakt med en anhörig som anser att de boende i
allt för hög utsträckning hänvisas till TV-tittande. Frågan noteras och
ska besvaras vid sammanträdet 2021-03-02.

Anita Eriksson (C) frågar om personer som väntar på beslut om a-kassa
kan få försörjningsstöd. Förvaltningschefen svarar att det beror på den
sökandes ekonomiska situation över den senaste tremånadersperioden.
Vanligtvis bör det vara svårt att bli berättigad till försörjningsstöd i
sådana situationer. Däremot kan försörjningsstöd betalas ut i
nödsituationer.

Bo Jensen (KD) frågar om det finns sjuksköterska dygnet runt inom
äldreomsorgen i Örkelljunga kommun. Förvaltningschefen svarar att
det alltid finns minst en sjuksköterska i tjänst.

Nämndssekreteraren informerar om kommunens nya e-tjänster för
ersättning till förtroendevalda (ej sammanträde), inkomstanmälan för
förtroendevalda och avsägelse av uppdrag.

____________
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