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SN § 23   SN.2019.41     
 

Information om hemtagningsprocessen från sjukvård till 
kommunala insatser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Biståndshandläggare Jenny Regnersen informerar om 

hemtagningsprocessen från sjukvård till kommunala insatser. 

Region Skåne och kommunerna har ett gemensamt system som heter 

"Mina planer". I systemet skriver Region Skåne in patientens planerade 

vårdtid och händelserna under behandlingstiden. Innan patienten skrivs 

ut från sjukvården, görs en utredning om vilka kommunala insatser som 

patienten behöver efter utskrivningen. De kommunala insatserna ska 

därmed kunna erbjudas direkt efter utskrivningen. 

Detta tillvägagångsätt gäller färdigbehandlade patienter från den slutna 

psykiatriska hälso- och sjukvården och den slutna somatiska hälso- och 

sjukvården. 

 

____________ 
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SN § 24   SN.2019.7     
 

Socialchefen informerar  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchefen lämnar aktuell information. 

 Svar på följdfråga från Therese Rosenlöf (C) om individ- och 

familjeomsorgens barnsekreterare och familjehemssekreterare.  

Senaste händelsen är från socialnämndens sammanträde 2018-

09-04 § 184. Utdrag ur protokollet: ”Socialchefen har undersökt 

en fråga från Therese Rosenlöf (C) från nämndssammanträdet 

2018-08-14. Fråga handlar om varför individ- och 

familjeomsorgens barnsekreterare och familjehemssekreterare 

är ihopslagna. Socialchefen svarar att nuvarande upplägg har 

tagits fram med hjälp av en tidigare anställd inom Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) som är sakkunnig inom området. 

Varje ärende bedöms för sig och rollerna kan hållas åtskilda i de 

enskilda ärendena genom att det finns flera anställda som kan 

dela på rollerna. Therese Rosenlöf (C) har annan information 

från Socialstyrelsen om vad som är tillåtet. Socialchefen ska 

undersöka frågan på nytt, men påpekar att olika myndigheter 

ibland har olika uppfattningar.” 

Socialchefen har undersökt frågan på nytt. Socialchefen 

vidhåller att socialförvaltningens upplägg inte strider mot 

lagstiftningen. Det finns i varje enskilt fall en socialsekreterare 

som hanterar rekrytering av familjehem och ekonomin. I lagens 

förarbeten anges ”bör”, vilket innebär att det finns utrymme för 

varje kommun att välja sina arbetsformer. 

 Socialförvaltningen har tagit fram en aktivitets- och 

handlingsplan med mål och aktiviteter som förvaltningen ska 

arbeta med. Planens mål och aktiviteter redovisas i grova drag 

för socialnämnden. En uppföljning av socialförvaltningens 

arbete med planen ska lämnas vid sammanträdet 2019-06-04. 

 Det framförs önskemål om att socialnämnden ska få en 

redovisning av senaste medarbetarundersökningen. 
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Socialchefen åtar sig att redovisa detta vid kommande 

nämndssammanträde. 

 Socialnämndens preliminära ekonomiska resultatet för 2018 är  

-11,6 miljoner kronor. Det noteras emellertid att revisionens 

granskning inte är klar, och att resultatet därmed är preliminärt. 

 

____________ 
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SN § 25   SN.2019.16     
 

Utredningsuppdrag från kommunstyrelsen om 
återvändandebidrag  

 

Socialnämnden beslutar 

att överlämna socialchefens tjänsteskrivelse (daterad 2019-01-

08) till kommunstyrelsen med rekommendationen att inte 

arbeta vidare med området återvändandebidrag. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen lämnar 2018-11-07 § 210 ett utredningsuppdrag till 

socialnämnden. Uppdraget är att utreda förutsättningarna för 

återvändandebidrag enligt modell från Landskrona kommun. 

Socialchef Jennie Andersson lämnar 2019-01-08 en tjänsteskrivelse i 

ärendet. I tjänsteskrivelsen framgår att socialchefen varit i kontakt med 

etableringsstrategen i Landskrona kommun. Landskrona kommun hade 

ett återvändandebidrag för många år sedan. Det gällde återvändande till 

Balkan och det var ett avgränsat projekt som vände sig till de som inte 

lyckats etablera sig och själva ville återvända. Projektet blev dyrt och 

anses inte har varit särskilt framgångsrikt. Av tjänsteskrivelsen framgår 

även att Migrationsverket har ekonomiskt stöd till återetablering och 

återintegrering. Stödet till återetablering kan ges till personer som 

återvänder till ett land där förutsättningarna för att kunna etablera sig är 

begränsade på grund av svåra motsättningar. Stödet till återintegrering 

kan ges till personer som återvänder till sitt hemland och där behöver 

hjälp med att komma in på arbetsmarknaden eller behöver juridisk 

rådgivning. Socialchefen föreslår att tjänsteskrivelsen överlämnas till 

kommunstyrelsen med rekommendation att inte arbeta vidare med 

området återvändandebidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från socialchef om återvändandebidrag  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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SN § 26   SN.2019.26     
 

Socialförvaltningens organisation  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna socialchefens förslag (daterat 2019-01-15) till 

organisering av socialförvaltningens verksamhet. 

 

Sammanfattning 
Vid socialnämndens sammanträde 2018-09-04 § 182 beslutas att 

godkänna socialchefens förslag till tillfällig organisering av 

verksamheten under perioden 2018-09-01 – 2019-01-31. Beslutet 

innebar att socialförvaltningen delades i två större block. Dels ett block 

för äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. Dels ett block för 

individ- och familjeomsorgen (IFO), arbetsmarknad samt LSS-

verksamheten. Utöver de två blocken finns även staben. 

Socialchefen lämnar 2019-01-15 en tjänsteskrivelse med förslag till hur 

socialförvaltningen ska organiseras framöver. Förslaget bygger till 

största delen på den tillfälliga organisationen. Det föreslås en 

förändring som gäller enhetschefen för öppenvården. Beslutet från 

2018-09-04 innehöll en enhetchef för öppenvården. I förslaget från 

2019-01-15 sammanförs öppenvården med arbetsmarknad och 

integration, och får därmed en gemensam enhetschef. Enhetschefen får 

19 anställda, vilket bedöms rimligt trots att det är olika arbetsområden. 

Verksamhetschefen för områdena myndighetsutövning, öppenvård, 

arbetsmarknad och integration bedöms kunna ge enhetscheferna extra 

stöttning, bland annat genom att delta i regionala sammankomster och 

ta ansvar för projekt. Socialchefens roll som verksamhetschef för 

äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård kvarstår i förslaget. I 

tjänsteskrivelsen noteras att sedan beslutet 2018-09-04 är all 

myndighetsutövning samlad under en enhetschef, samt att en av de 

tidigare tre enhetscheferna för LSS-verksamheten nu är avvecklad. 

Förslag 
Christer Unosson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag 

om att godkänna socialchefens förslag till organisering av 

socialförvaltningens verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det enbart finns yrkande om bifall. 

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 

förslag. 
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Protokollsanteckning från Socialdemokraterna: 
"Socialnämnden har under hösten haft en tillfällig organisation t o m 

31/1 2019. Detta i avvaktan på beslut om permanent organisation. Det 

är svårt att veta vad som är det mest optimala inom en organisation och 

vi är övertygade om att socialchefen lagt många timmars funderande på 

att skapa en väl fungerade verksamhet. 

 

Socialnämndens tilldelade budget styr verksamheten. Tillskott för 2019 

hjälper naturligtvis upp det stora negativa resultat som redovisas för 

2018. Trots detta tillskott känner vi en oro för budgetresultat 2019. Med 

hänsyn till detta vill vi påtala vår oro inom följande områden i den 

beslutade organisationsförändringen. 

 

 Södergården finns med som en stående punkt på föredragningslistan 

till socialnämnden. Ett delat ledarskap leder lätt till konflikter 

mellan ansvariga chefer och bland personal. Vi ser hellre en 

organisation som tydliggör ansvarsfrågan, med en (1) övergripande 

ansvarig chef. Organisationen kan vara kostnadsdrivande. 

 Hemvården. I förslaget delas verksamheten upp i tre relativt små 

delar. Varje chef är ekonomiskt ansvarig för sin verksamhet. 

Ökande behov hos en verksamhetschef och minskade hos en annan 

måste hanteras utan tillkommande kostnader. Det krävs daglig 

samverkan mellan de olika verksamhetscheferna för att se till att 

tilldelade resurser används optimalt. En övergripande chef får lättare 

helhetssyn över verksamheten. Organisationen kan vara 

kostnadsdrivande. 

 Verksamhetsutveckling och omvärldsanalys är viktigt för en 

verksamhet i utveckling. 2,5 tjänst centralt är i grunden mycket för 

en liten kommun som Örkelljunga.  

 

Örkelljunga den 6/2 2019 

För s-gruppen i socialnämnden 

Gunilla Danielsson" 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om socialförvaltningens organisation, 2019-01-15  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens chefer och stab
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SN § 27   SN.2018.342     
 

Revisorernas granskning av avtalet om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvården  

 

Socialnämnden beslutar 

att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra följande 

föreslagna åtgärder: 

- Framtagande av en gemensam lokal plan för den fortsatta 

implementeringen utifrån verksamhetsplanen från 

delregional samverkan. 

- Framtagande av en plan för uppföljning av volymer, 

kostnader och effekter utifrån avtalet och nya 

utskrivningsregler. 

att överlämna socialchefens tjänsteskrivelse (daterad 2019-01-

07) till revisorerna, som socialnämndens yttrande. 

 

Sammanfattning 
Capire Consulting har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 

Örkelljunga kommun genomfört en granskning av kommunernas roll i 

implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne 

och de skånska kommunerna. 

Det har tagits fram en rapport för hela Skåne. Granskningen har gjorts 

parallellt i elva kommuner, däribland Örkelljunga kommun, och det 

finns även en rapport för varje kommun. 

Revisorerna bedömer att Örkelljunga kommun bedriver ett 

ändamålsenligt arbete. Det finns en systematik i arbetet vad gäller 

struktur som exempelvis planerade tider för samordnade individuella 

planer och organiserade hemtagningsteam. Nya arbetssätt har påbörjats 

och uppföljning av lokalt samarbetsavtal sker. Det finns dock ett antal 

områden som revisorernas inte anser är helt utvecklade eller 

implementerade. Revisorerna anger som exempel mål och strategier, 

kompetensuteveckling från Region Skåne angående svårt sjuka, 

läkarstöd samt teambaserat arbetssätt på en av de två vårdcentralerna. 

Revisorerna skriver att kommunens arbete är aktivt, men kan stärkas 

ytterligare med stöd av en samlad plan för implementeringsarbetet. 

Revisorerna begär svar från socialnämnden. Svaret ska lämnas senast 

2019-02-14. 
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Socialchef Jennie Andersson överlämnar 2019-01-07 en 

tjänsteskrivelse i ärendet. I tjänsteskrivelsen lämnas svar om de i 

rapporten framförda förbättringsförslagen. 

 Kommunen bör bidra med informationsinsamling utifrån sin 

konkreta samverkan som sker på lokal nivå till den planerade 

uppföljning som sker av sjukvårdsavtalet. 

 

Svar: Socialförvaltningen har lämnat in underlag för 

uppföljning och kommer självklart att fortsätta med detta. 

 Kommunen bör ta beslut om en plan för mål och strategi för det 

kommunala arbetet. 

 

Svar: Inom ramen för arbetet i den delregionala 

beredningsgruppen arbetas det med en verksamhetsplan. 

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån denna 

tillsammans med berörda lokala aktörer upprätta en lokal plan 

för arbetet. 

 Kommunen bör tillsammans med Region Skåne utveckla 

lättillgänglig relevant information av olika slag till 

medborgarna. 

 

Svar: Socialnämnden håller med om bedömningen att det 

saknas informationsmaterial och ger förvaltningen i uppdrag att 

ta in detta område i den lokala planen. 

 Kommunen bör tillsammans med Region Skåne fokusera på ett 

ökat stöd och utbildning i vardagen så att kommunens personal i 

enlighet med avtalets intensioner kan vårda svårt sjuka i 

hemmiljö. 

 

Svar: Socialförvaltningens bedömning är att verksamheten kan 

vårda svårt sjuka i hemmet redan idag och det finns en väl 

fungerande samverkan med Region Skåne kring aktuella 

utbildningsområden. Under våren finns gemensamma planerade 

utbildningar inom SIP och för fördjupade kunskaper i avancerad 

hemsjukvård exempelvis blodtransfusioner och intravenös 

antibiotikabehandling i hemmet. 

 Kommunen bör säkerställa relevanta data från kommunens 

verksamhet så att en tillförlitlig uppföljning av effekter för 

patienterna liksom de ekonomiska konsekvenserna av avtalet 

och de nya utskrivningsreglerna kan genomföras. 

 



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-02-05  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

Svar: Det är komplext att följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser 

i hemmet då de i många fall ingår som en del i den dagliga 

omvårdnaden. Socialförvaltningen kommer under våren 2019 

att utreda förutsättningarna för ett resurssystem inom 

hemvården (hemtjänst) vilket kommer att innebära att även de 

delegerade hälso- och sjukvårdsinsatserna kommer att mätas på 

ett tydligare sätt. Förvaltningen arbetar också med införandet att 

KVÅ, Klassificering av vårdåtgärder och standardiserade 

vårdförlopp, vilket bör ge en tydligare bild av kommunens 

insatser. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 

en plan för uppföljning av volymer, kostnader och effekter 

utifrån avtalet och nya utskrivningsregler. 

Socialchefen föreslår att socialförvaltningen ges i uppdrag att 

genomföra åtgärderna ”Framtagande av en gemensam lokal plan för 

den fortsatta implementeringen utifrån verksamhetsplanen från 

delregional samverkan” samt ”Framtagande av en plan för uppföljning 

av volymer, kostnader och effekter utifrån avtalet och nya 

utskrivningsregler”. Vidare föreslås att tjänsteskrivelsen överlämnas till 

revisorerna som socialnämndens yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv från revisorerna 

Revisorernas granskning av avtalet om ansvarsfördelning och 

utveckling avseende hälso- och sjukvården (granskning i Örkelljunga 

kommun, juni 2018) 

Revisorernas granskning av avtalet om ansvarsfördelning och 

utveckling avseende hälso- och sjukvården (slutligt jämförande rapport 

för hela Skåne, september 2018) 

Tjänsteskrivelse från socialchef beträffande revisorernas granskning av 

avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvården  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Revisionen
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SN § 28   KLK.2018.617  007  
 

KPMG - Granskning av socialnämndens 
ekonomistyrning och åtgärder för att nå en budget i 
balans  

 

Socialnämnden beslutar 

att ge socialchefen i uppdrag att under 2019 ta fram förslag till 

resursfördelning inom verksamheterna hemvård, särskilt 

boende och daglig verksamhet, samt 

att ge socialchefen i uppdrag att regelbundet stämma av behovet 

av ekonom och redovisa det bedömda behovet till nämnden, 

samt 

att överlämna socialchefens tjänsteskrivelse (daterad 2019-01-

28) till revisorerna, som socialnämndens yttrande. 

 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Örkelljunga 

kommun genomfört en granskning av socialnämndens ekonomistyrning 

och åtgärder för att nå en budget i balans. Syftet med granskningen har 

varit att bedöma om socialnämndens ekonomistyrning, uppföljning och 

kostnadskontroll är ändamålsenlig.  

Revisorerna lämnar följande fyra rekommendationer: 

 Socialnämnden bör vidta ytterligare åtgärder för att uppnå 

fullmäktiges ekonomiska mål och därigenom en ekonomi i balans. 

Socialnämnden bör nogsamt följa upp att beslutade 

besparingsförslag får effekt i verksamheten. 

 Socialnämnden bör utveckla ett resursfördelningssystem för sin 

verksamhet som stöd i uppföljning och analys av nämndens 

kostnadsutveckling. 

 Socialnämnden bör med hänsyn till de brister som identifierats i 

nämndens ekonomiska rapportering, se över om nuvarande 

ekonomitjänst på 40 % är tillräcklig för att säkerställa en 

ändamålsenlig ekonomisk rapport. 

 Socialnämnden bör stärka prognosarbetet i syfte att öka 

träffsäkerheten. 

Revisorerna önskar svar svar från socialnämnden kring vilka åtgärder 

nämnden tänker vidta med anledning av granskningen. Yttrandet begärs 

in till 2019-02-14. Socialnämndens yttrande ska även behandlas av 

kommunstyrelsen vid deras sammanträde 2019-02-06. 
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Socialchef Jennie Andersson överlämnar 2019-01-07 en 

tjänsteskrivelse i ärendet. Socialnämndens arbetsutskott behandlar 

ärendet 2019-01-15. Arbetsutskott ställer sig bakom socialchefens 

förslag till uppdrag med anledning av rapporten. Arbetsutskottet 

beslutar även att uppdra till socialchefen att till socialnämnden 2019-

02-05 lämna en ny tjänsteskrivelse med ett omarbetat svar på 

revisorernas första rekommendation. 

Socialchefen överlämnar 2019-01-28 en andra tjänsteskrivelse i 

ärendet. I tjänsteskrivelsen lämnas följande svar om 

rekommendationerna. 

 Socialnämnden bör vidta ytterligare åtgärder för att uppnå 

fullmäktiges ekonomiska mål och därigenom en ekonomi i 

balans. Socialnämnden bör nogsamt följa upp att beslutade 

besparingsförslag får effekt i verksamheten. 

 

Svar: Socialnämnden följer månadsvis upp förvaltningens 

arbete för att få en budget i balans. I samband med redovisning 

av aktuellt ekonomiskt läge presenteras också förslag till 

åtgärder för att minska nämndens kostnader samt åtgärdernas 

status. Nya idéer och förslag ska åtföljas av en beskrivning av 

de ekonomiska konsekvenserna. Arbetsutskottet är noga med att 

säkerställa så att kostnaderna för individbeslut redovisas och att 

det finns fortsatt planering för att individer ska kunna leva ett så 

självständigt liv som möjligt. För att minska kostnads-

utvecklingen i ett längre perspektiv ska det förebyggande 

arbetet utvecklas inom områden där forskning visar att det finns 

evidens, exempelvis skolgång för placerade barn och minskat 

antal fallolyckor bland äldre. 

 Socialnämnden bör utveckla ett resursfördelningssystem för sin 

verksamhet som stöd i uppföljning och analys av nämndens 

kostnadsutveckling. 

 

Svar: Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att under 2019 

ta fram förslag till resursfördelning inom verksamheterna 

hemvård, särskilt boende och daglig verksamhet. 

 Socialnämnden bör med hänsyn till de brister som identifierats i 

nämndens ekonomiska rapportering, se över om nuvarande 

ekonomitjänst på 40 % är tillräckligt för att säkerställa en 

ändamålsenlig ekonomisk rapportering. 

 

Svar: Dialog kring detta sker löpande mellan nämnd, socialchef 

och ekonom. I nuläget har extra timmar beviljats för att ge 
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nämnden en möjlighet att få en bra internbudget. Skulle 

nämnden uppmärksamma att ekonomresurserna inte räcker till 

när det ekonomiska arbetet befinner sig i ett ”normalläge” är 

nämnden positiv till att skjuta till medel till extra ekonomresurs. 

 Socialnämnden bör stärka prognosarbetet i syfte att öka 

träffsäkerheten. 

 

Svar: Socialnämnden har under hösten arbetat för att få fram ett 

bra underlag till internbudgeten och har i samband med detta 

sett över samtliga kodningar för att bättre anpassa redovisningen 

till den nationella statistiken. En struktur för uppföljning där 

enhetscheferna är aktiva är framtagen och detta beräknas leda 

till bättre prognoser. När det gäller prognoser inom 

socialverksamhet är det dock alltid en balansgång kring hur 

mycket reserver det ska finnas, framför 

allt när det gäller placeringar där kostnaderna snabbt kan 

förändras. Det som är otroligt viktigt är dock att kunna förklara 

alla avvikelser mot budget. Är det volymer som ökat eller är det 

minskad effektivitet? Socialnämnden har idag tillgång till 

ekonom med kunskap kring ekonomi i socialförvaltning och 

även en socialchef med kunskaper inom ekonomi vilket 

beräknas underlätta prognosarbetet. 

Socialchefen föreslår att ett uppdrag lämnas om att ta fram förslag till 

resursfördelning inom verksamheterna hemvård, särskilt boende och 

daglig verksamhet. Vidare föreslås att ett uppdrag lämnas om att 

socialchef regelbundet ska stämma av behovet av ekonom och redovisa 

bedömningen till nämnden. Tjänsteskrivelsen föreslås överlämnas till 

revisorerna som socialnämndens svar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-28 från socialchefen revisorernas granskning 

av ekonomin 

Revisorerna - Missiv 

Granskningsrapport KPMG   

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 2019-02-06 

Revisionen
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SN § 29   SN.2017.341     
 

Plan för intern kontroll 2018 - socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av 2018 års interna kontroll. 

 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutar 2018-01-09 § 11 att anta plan för intern 

kontroll 2018. Planen består av följande sex kontrollområden: 

1. Ekonomifunktionen – fortsatt kontroll av 

uppföljningar/återkopplingar, tillgänglighet till controller och 

träffsäkerhet i prognoser 

2. Avvikelserutiner – stickprov på avvikelser inom olika 

verksamhetsområden 

3. Teamsamverkan – teamsamverkan avseende avvikelser 

4. Läkemedelshanteringen – kontroll av hanteringen av läkemedel 

och åtgärder för att förhindra stölder 

5. Ersättningar för ensamkommande barn – kontroll av vilka 

konsekvenser som statens ersättningssystem får för Örkelljunga 

kommun 

6. Antalet placering – kontroll av antalet placeringar och dess 

utveckling under 2018 

Granskningen är slutförd och granskningsresultaten överlämnas till 

socialnämnden. Resultaten redovisas i ett särkilt dokument. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om uppföljning av 2018 års interna kontroll 

Återrapportering av intern kontroll 2018 

Bilaga internkontroll 2018 avseende ensamkommande  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen
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SN § 30   SN.2019.18     
 

Socialnämndens plan för intern kontroll 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta socialförvaltningens förslag till plan för intern kontroll 

2019. 

 

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. 

Det finns ett förslag till en plan för intern kontroll 2019 med följande 

nio kontrollområden. 

1. Ekonomifunktionen – fortsatt kontroll av 

uppföljningar/återkopplingar, tillgänglighet till controller och 

träffsäkerhet i prognoser. 

2. Avvikelserutiner – stickprov på avvikelser inom olika 

verksamhetsområden. 

3. Utredningstid Lex Sarah – kontroll av tid från inkommen 

rapport till färdigställd utredning. 

4. Loggranskning Treserva – kontroll att rutiner för loggranskning 

följs samt resultatet. 

5. Sjukskrivningar – kontroll av utvecklingen av sjukskrivningar 

under 2019 jämfört med tidigare år. 

6. Handläggning äldreomsorgsärenden - månadsvis kontroll av 

antalet ärenden som inte är uppföljda inom utsatt tid samt 

utredningstid från inkommen ansökan till beslut. 

7. Antalet placeringar – kontroll av antalet placeringar och dess 

utveckling under 2019. 

8. Personlig assistans - Kontroll av antalet ärenden med personlig 

assistans enligt SFB och LSS samt förändringar av timantal. 

Kontroll av sjuklöner till privata assistansutförare samt 

ekonomisk kontroll fördelat per ärende. 
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9. Försörjningsstöd – Månadsvis uppföljning av nivåer och 

målgrupper. 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens förslag till plan för intern kontroll 2019 

(omarbetat förslag 2019-01-18).pdf  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Berörda kontrollansvariga inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen
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SN § 31   SN.2019.25     
 

Internbudget 2019, socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna socialförvaltningens förslag till internbudget 

(daterat 2019-01-14). 

 

Sammanfattning 
Det finns ett förslag från socialförvaltningen till internbudget för 2019. 

Förslaget presenteras i tjänsteskrivelse 2019-01-14 från socialchefen 

och controllern. Till förslaget finns även en lista med ekonomiska 

åtgärder. 

Förslaget till internbudget bygger på intäkter om 59 753 000 kronor och 

utgifter om 256 833 000 kronor, vilket ger en nettokostnad om 

197 080 000 kronor. 

 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om internbudget 2019 

Aktuella ekonomiska åtgärder 2019-01-10  

 

____________ 
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Expedieras till: 

Socialförvaltningens chefer och stab 

Controller
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SN § 32   SN.2018.299     
 

Rapport om Södergården  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Socialchefen inleder med att redovisa bakgrunden till att nämnden ges 

återkommande rapporter om Södergården. I oktober 2017 lämnar 

Kommunal en anmälan enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen till 

Arbetsmiljöverket angående Södergården. Arbetsmiljöverket genomför 

inspektioner och lämnar föreläggande. Det avslutande svaret till 

Arbetsmiljöverket behandlas av socialnämnden 2018-09-28 § 199. 

Socialnämnden beslutar 2018-09-28 att uppdra åt socialchefen att 

löpande rapportera till socialnämnden om arbetsmiljön på Södergården. 

Sedan dess lämnas rapporter för nämnden vid varje sammanträde. 

Socialchefen informerar om att den framtagna åtgärdsplanen håller på 

att genomföras. För tillfället upplevs det fungera bra på Södergården. 

Patrik Berglin tillträder successivt som ny enhetschef under februari, 

samtidigt som Rose-Marie Karlssons vikariat upphör. Fortsatt arbete 

med att minska sjukskrivningarna behöver göras. 

 

____________ 
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SN § 33   SN.2019.5     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-12-17 § 213 att lägga information 

om avveckling av filialbiblioteket i Åsljunga till handlingarna. 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-12-17 § 207 att fastställa den nya 

lokala ordningsstadgan, enligt förslaget daterat 2018-10-31. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-01-09 § 10 att godkänna att 0,5 tjänst 

fältarbetare lånas ut från socialnämnden till utbildningsnämnden under 

2019. Utvärdering ska presenteras i november 2019, och därefter ska 

nytt beslut fattas inför 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-01-09 § 13 att svaret från 

socialnämnden till revisionen ska behandlas av kommunstyrelsen 2019-

02-06 innan det översänds till revisionen. 

Kommunstyrelsen fattar 2019-01-09 § 18 beslut om markanvisning för 

Lycksta äng, där det nya äldreboendet planeras. 

Kommunstyrelsen beslutar 2019-01-09 § 12 att ge folkhälsoutvecklaren 

i uppdrag att våren 2019 samordna Senior Sport School i samverkan 

med kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut av kommunfullmäktige 2018-12-17 om avveckling av 

filialbiblioteket Åsljunga 

Beslut av kommunfullmäktige 2018-12-17 om lokal ordningsstadga 

Beslut av kommunstyrelsen 2019-01-09 om fältverksamhet i 

Örkelljunga kommun 

Beslut av kommunstyrelsen 2019-01-09 om granskning av 

socialnämndens ekonomistyrning 

Beslut av kommunstyrelsen 2019-01-09 om hemställan om 

markanvisning inom Lycksta äng 

Beslut av kommunstyrelsen 2019-01-09 om Senior Sport School  

____________



 

 
Sammanträdesprotokoll 2019-02-05  
Socialnämnden 

   

Justerandes 
signatur 

 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 34   SN.2018.75     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Omvärldsrapport från december 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport december 2018 

Referenser till rapport i december  

 

____________ 
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SN § 35   SN.2018.7     
 

Boendestatistik  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga statistiken till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Boendestatistik till och med 2018-12-31. 

 

Beslutsunderlag 

Boendestatistik t.o.m 2018-12-31  

 
____________ 
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SN § 36   SN.2019.6     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Skrivelser för perioden 2018-12-20 - 2019-01-28: 

2018-12-27 - Skrivelse från Statens Institutionsstyrelse (SiS) om 

förändrade avgifter vid placering hos SiS från och med 2019-01-01 - 

dnr SN.2018.382 

2018-12-28 - Information från Arbetsförmedlingen om borttaget 

statsbidrag vid utbildningskontrakt - dnr SN.2018.383 

2019-01-04 - Underrättelse från Kronofogden om 

betalningsföreläggande och handräckning på grund av ansökan om 

avlägsnande (för kännedom till socialnämnden) - dnr SN.2019.10 S 

2019-01-07 - Brev från Christer Unosson (KD) om fördröjd begravning 

- dnr SN.2019.14 

2019-01-09 - Information från Rekryteringsmyndigheten om 

kommuners och landstings skyldighet att lämna uppgifter om 

totalförsvarspliktiga - dnr SN.2019.19 

2019-01-10 - Underrättelse från Kronofogden om 

betalningsföreläggande och handräckning på grund av ansökan om 

avlägsnande (för kännedom till socialnämnden) - dnr SN.2019.21 S 

2019-01-14 - Skrivelse från föreningen Gott ledarskap i demensvården, 

dels om stipendier och dels en bok från föreningen - dnr SN.2019.23 

2019-01-16 - Skrivelser från en näringsidkare i Skånes Fagerhult med 

synpunkter på uttalande i en tidningsartikel - dnr SN.2019.30 

2019-01-17 - Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götaland och 

Jämställdhetsmyndigheten om kampanjen "Svartsjuka är inte 

romantisk" - dnr SN.2019.32 

2019-01-21 - Skrivelse med intresseanmälan om adoption - dnr 

SN.2019.34 S 

2019-01-22 - Information från Länsstyrelsen i Stockholms län, om 

lansering av telefonlinje för våldsutövare - dnr SN.2019.36 
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2019-01-22 - Skrivelse från enskild med synpunkter på 

socialförvaltningens hjälp - dnr SN.2019.37 S 

2019-01-23 (första handlingen inkom 23/1, därefter inkommer 

ytterligare handlingar) - Meddelande till socialnämnd om uppsägning 

av bostadshyresgäst på grund av försummad hyresbetalning - dnr 

SN.2019.38 S 

2019-01-28 - Skrivelse från Socialstyrelsen med information om 

kampanjen Balansera mera (mot fallolyckor) i vecka 40 - dnr 

SN.2019.40 

 

____________ 
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SN § 37   SN.2019.2     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut 2019-01-02 - 2019-02-04 avseende: 

 Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

 Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

 Delegationsbeslut för FN-SoL 

 Delegationsbeslut för LSS 

 Faderskapsärenden (fyra ärenden) 

Delegationsbeslut 2019-01-01 - 2019-01-31 avseende: 

 Anställningar, ledighet och entlediganden 

Beslut i övrigt: 

 Beslut att återkalla serveringstillståndet för Ingeborrarps 

värdshus från och med 2019-01-01, på grund av att 

serveringsstället upphört. Beslut av verksamhetschef. - dnr. 

SN.2015.70 

 Personuppgiftsbiträdesavtal med SOS Alarm. Avtalet 

undertecknat av socialchef. - dnr SN.2016.51 

 Avtal med Intraphone AB om tjänster. Avtalet ersätter tidigare 

avtal. Det nya avtalet undertecknat av socialchef. - dnr 

SN.2016.308 

 Revideringar av register över personuppgiftshantering i 

systemen Treserva (verksamhetssystem), Safe Care 

(bemaningssystem), SOS Alarm (larmhantering), Swedlock 

(nyckelhantering) och Intraphone AB (planeringssystem). 

Beslut av nämndssekreterare. - dnr SN.2018.149 

 Personuppgiftsbiträdesavtal med CGI Sverige AB avseende 

Treserva. Avtalet undertecknat av socialchef. - dnr SN.2019.17 
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 Licensavtal med Socialstyrelsen om användning av BBIC. 

Avtalet undertecknat av socialchef. - dnr SN.2019.20 

 Avtal med CGI Sverige AB om förlängning av befintliga avtal 

kopplade till verksamhetssystemet Treserva under 2019. 

Avtalsförlängningen undertecknad av socialchef. - dnr 

SN.2019.24 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 
 

____________ 
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SN § 38   SN.2019.4     
 

Ordförandebeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ordförandebeslut: 

 Ordförandebeslut 2019-01-10 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om placering på HVB enligt 11 § LVU. 

 Ordförandebeslut 2019-01-18 (fattat av ordförande Annika 

Jönsson) om placering på HVB enligt 11 § LVU. 

 

____________ 
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SN § 39   SN.2019.3     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO): 

Ärendet: Årlig inspektion av stödboendet Hjelmsjövik 

Beslut: IVO avslutar ärendet 

Skäl för beslutet: IVO redovisar i sitt beslut det som tillsynen 

huvudsakligen visat avseende de boende, lämplighetsbedömningar, 

kontroll av polisens misstanke- och belastningsregister före anställning, 

föreståndarens respektive personalens kompetens, verksamhetens 

bemanning samt lokalerna. 

 

____________ 
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SN § 40   SN.2019.8     
 

Övriga frågor  

Birgit Svensson (MP), Kerstin Danielsson (KD) och Lennart Anderberg 

(SD) rapporterar från deras medverkan vid träffen 2019-01-17 i Lund 

om jämlik demensvård. Representanter från de samverkande aktörerna 

(kommuner, Region Skåne med flera) träffades för att stämma av det 

pågående arbetet. Birgit Svensson (MP), Kerstin Danielsson (KD) och 

Lennart Anderberg (SD) framför att de uppfattat dagen som positiv. 

Birgit Svensson (MP) framför att hon är tveksam till om tiden för  

socialnämndens utbildning 2019-03-05 är tillräcklig. Det är avsatt en 

halvdag. Annika Jönsson (M) svarar att det vid behov kan avsättas 

ytterligare tid för utbildning framöver. 


