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SN § 1 SN.2018.192

Fältverksamhet i Örkelljunga kommun

Socialnämnden beslutar
att från och med 2022 återta den 0,5 tjänst som fältsekreterare

som varit utlånad till utbildningsnämnden, för att
fortsättningsvis verkställa tjänsten som 1,0 fältsekreterare
inom socialförvaltningen, samt

att uppdra till socialförvaltningen att fortsätta samverkan med
utbildningsförvaltningen kring det förebyggande arbetet.

Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Lisa Björk (SD)
reserverar sig mot beslutet.

Gunilla Danielsson (S) och Birgit Svensson (MP) reserverar sig
skriftligt enligt följande:
"Utbildningsnämnden har skapat en fungerande organisation kring den
50%-iga fältsekreterartjänst som lånats ut från Socialnämnden till
Utbildningsnämnden sedan 2018. Förebyggande arbete prioriteras i
flera verksamheter med stöd av tjänsteutrymmet. Tf förvaltningschef
utvärderade samverkan 2019 och fann att upplägget fungerade väl.

Vi yrkade att fortsatt utlåning skall ske under 2022 och att man under
året, i samverkan med utbildningsnämnden, ser över och planerar för
hur behovet bäst kan tillgodoses från 2023. Vi yrkade också att tjänsten
skall ingå i den totala översyn som skall genomföras inom
socialnämnden, med konsult, i början av 2022.

Socialnämndens planering för tjänsten är i dagsläget vag och
förändringarna för utbildningsnämndens personal blir omfattande om
inte utbildningsnämnden kan omfördela själv eller tillföras ytterligare
resurser.

Vi beklagar nämndens beslut att genomföra förändringen från och med
2022 och ser med oro på förändringarna för barn och unga i
Örkelljunga."
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning
Socialnämnden beslutar 2018-12-04 § 254 att låna ut 0,5 tjänst
fältarbetare till utbildningsnämnden under 2019, för att de ska
verkställa fältarbetet i enlighet med deras tjänsteskrivelse
”Fältverksamhet i Örkelljunga kommun” daterad 2018-04-06.
Utbildningsnämnden fattar ett motsvarande beslut 2018-12-06 § 107.
Socialnämnden har därefter förlängt utlåningen under åren 2019-2021.

Kommunstyrelsen beslutar 2020-12-02 § 182 att godkänna
förlängningen under 2021, men att uppdra till socialnämnden och
utbildningsnämnden att inför utvärderingen i november 2021
presentera slutlig organisationslösning för tjänsten.

I tjänsteskrivelse 2021-11-03 från förvaltningschefen görs
bedömningen att nuvarande utlåning ska upphöra. Socialförvaltningens
fältsekreterartjänst har sedan utlåningen till stor del varit inriktad på
samverkan med olika aktörer, kopplat till barn och unga.
Utbildningsförvaltningen har under tiden för utlånet haft 1,5
fältsekreterartjänst, som verkställts av fritidsledare som bland annat
arbetat med barn och ungdomars skolnärvaro. I praktiken har det varit
svårt att få till ett nära samarbete mellan de olika fältsekreterarna, och
det har även varit svårt att på 0,5 tjänst hitta en balans mellan
samverkan och utåtriktat arbete mot ungdomar på ett sätt som blir
effektivt och behovsinriktat. Mot denna bakgrund föreslår
förvaltningschefen att den utlånade halva tjänsten återtas från och med
2022, samt att beslutet ska samverkas med utbildningsförvaltningens
beslut kring behov av resurser för förebyggande arbete.

Socialnämnden 2021-11-30
Socialnämnden beslutar 2021-11-30 § 151 att återremittera ärendet,
med uppdrag till socialförvaltningen att förtydliga vad som förväntas
uppnås om utlåningen avslutas och tjänsten återtas.

Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-14
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet efter nämndens
återremiss. Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar att från
och med 2022 återta den 0,5 tjänst som fältsekreterare som varit
utlånad till utbildningsnämnden, för att fortsättningsvis verkställa
tjänsten som 1,0 fältsekreterare inom socialförvaltningen. Vidare
föreslås att uppdrag lämnas till socialförvaltningen att fortsätta
samverkan med utbildningsförvaltningen kring det förebyggande arbete

Redovisning vid socialnämnden 2022-01-11
Verksamhetschef Sofie Hjälte informerar om bakgrunden till förslaget
att upphöra med utlåningen av 0,5 tjänst som fältsekreterare.
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Socialförvaltningen har totalt 1,0 tjänst som fältsekreterare, varav halva
tjänsten varit utlånad sedan 2019-01-01 och andra halva tjänsten
innehafts av en socialsekreterare. Bedömningen är att det varit svårt att
kombinera både fältsekreterarrollen och rollen som socialsekreterare,
eftersom myndighetsarbetet ofta tagit överhanden. Då det nu är aktuellt
att rekrytera en ny person som fältsekreterare, bedöms det vara lämpligt
att återgå till att ha 1,0 tjänst i socialförvaltningen.

Tankegångarna är att en fältsekreterare på 1,0 ska fokusera särskilt på
barns trygghet och våld i nära relationer bland yngre.

Förslag
Christer Unosson (KD), Annika Jönsson (M), Therese Rosenlöf (C),
och Patric Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Stefan Svensson (SD) yrkar att arbetsutskottets förslag ska avslås.

Gunilla Danielsson (S) yrkar att:

· Arbetsutskottets förslag ska avslås

· Utlåningen av 0,5 tjänst ska fortsätta under 2022

· Det ska ske en översyn och planering av tjänsten inför 2023

· Tjänsten ska ingå i den totala översyn (utredning) som ska
genomföras för socialnämnden av en konsult i början av 2022

Beslutsgång
Ordförande inleder med att ställa arbetsutskottets förslag mot avslag.
Vinner avslagsyrkandet kommer Gunilla Danielssons tilläggsyrkanden
att tas upp till behandling.

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets
förslag.

Omröstning begärs.

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för avslagsyrkandet.

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

Det antecknas att Patric Carlsson (S), Christer Unosson (KD), Therese
Rosenlöf (C), Lennart Svensson (M), Anita Eriksson (C) och Annika
Jönsson (M) röstar ja, samt att Stefan Svensson (SD), Lennart
Anderberg (SD), Gunilla Danielsson (S), Lisa Björk (SD) och Birgit
Svensson (MP) röstar nej.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2021-11-30 - SN § 151
Tjänsteskrivelse om tjänsten som fältsekreterare
Protokoll 2018-11-06 - SN § 228
Tjänsteskrivelse 2018-11-27 om fältverksamheten
Bilaga: Utbildningsförvaltningens förslag 2018-04-06.pdf

____________

Expedieras till:
Verksamhetschef IFO Myndighet
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Utbildningsnämnden (för kännedom)
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SN § 2 SN.2022.1

Information från socialförvaltningen

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Information från socialförvaltningen, inklusive svar på föranmälda
frågor.

· Vid socialnämndens sammanträde 2021-11-30 ställdes fråga om
kvalitén på ersättningslokaler under Södergårdens ombyggnad.

Förvaltningschefen har undersökt frågan med fastighetschefen,
som bedömer att lokalerna är i bra skick.

· Föranmäld fråga från Gunilla Danielsson (S) om
socialförvaltningens kostnader för omflyttningar kopplat till
Södergårdens ombyggnad.

Underlag från controllern: 2021-12-28 fanns det uppbokat
kostnader om två miljoner kronor.

· Föranmäld fråga från Gunilla Danielsson (S) om köer till de
särskilda boendena och eventuella åtgärder som planeras.

Svar från förvaltningschefen: Kön varierar över tid, men har
senaste tiden legat på omkring 15 personer. Den dagsaktuella
siffran är 16 personer i kö. Det finns sex stycken ansökningar
om plats på särskilt boende som är under behandling.
Omprioriteringar i kön kan göras om det finns behov av detta.

· Föranmält önskemål från Gunilla Danielsson (S) om att få del
av information om samtliga projekt som socialförvaltningen
driver/ansvarar för. Det önskas en kort beskrivning av
respektive projekt, projekttid med start- och slutdatum, ansvarig
projektledare samt om finansiering.

Redovisning har tagits fram av förvaltningschef och
nämndssekreterare. Redovisningen har varit utsänd i kallelsen.
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· Föranmälda fråga från Patric Carlsson (S) om hur det statliga
stödet för att bryta ensamhet för äldre har använts.

Som svar på frågan redovisas projektplanen i sin helhet.
Projektplanen har varit utsänd i kallelsen.

· Föranmäld fråga från Gunilla Danielsson (S) om ökade
elkostnader i förhållande till försörjningsstöd. Frågan lyder:
”Jag vill veta hur socialnämnden i Örkelljunga hanterar
skenande elkostnader i förhållande till
försörjningsstöd. Kompenseras familjerna utöver norm eller
ingår elkostnaden i en schablon som betalas ut?”.

Svar från enhetschefen och 1:e socialsekreterare för ekonomiskt
bistånd: Socialförvaltningen tittar på procentuell användning
eller förbrukning i KWh. Det har gått att se en prisökning, men
elkostnaderna håller sig fortfarande inom normen och de
faktiska bedömningarna har därmed inte förändrats.

· Lägesrapport lämnas om covid-19 i socialförvaltningens
verksamheter.

Beslutsunderlag
Redovisning av projekt
Projektplan - Motverka ensamhet, öka kvaliten inom demensvård

____________
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SN § 3 SN.2021.308

Socialnämndens mål avseende barns rättigheter

Socialnämnden beslutar
att fastställa följande två mål:

* Alla anställda i socialförvaltningen ska ha god kännedom
om barnkonventionen. Det ska uppnås genom att
socialförvaltningens chefer ska informera medarbetarna om
barnkonventionen.
* Barn och unga som kommer i kontakt med
socialförvaltningens verksamheter ska ges information om
barnkonventionen och hur de kan utöva sina rättigheter. Det
ska uppnås genom att barnkonventionen ska finnas
lättillgänglig i alla verksamheter som direkt berör barn och
unga.

att uppföljning av målen ska göras i samband med
delårsrapport och årsredovisning, samt

att uppdra till nämndssekreterare att tillse att tjänsteskrivelser i
ärenden som behandlas av socialnämnden ska vara skrivna i
enlighet med den nya mallen för tjänsteskrivelser.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar 2021-10-06 § 165 att ålägga nämnderna att
ta fram förvaltningsspecifika mål gällande barns rättigheter, vilka är
förenliga med de kommunövergripande riktlinjerna, samt bestämma
hur dessa ska följas upp i samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Kommunstyrelsen beslutar även att föreslå nämnderna att ge respektive
nämndssekreterare i uppdrag att följa upp användningen av
tjänsteskrivelsen och att redovisa detta till berörd nämnd årligen.

I tjänsteskrivelse 2021-12-28 från förvaltningschef och nämnds-
sekreterare föreslås att socialnämnden fastställer följande två mål:

· Alla anställda i socialförvaltningen ska ha god kännedom om
barnkonventionen. Det ska uppnås genom att
socialförvaltningens chefer ska informera medarbetarna om
barnkonventionen.

· Barn och unga som kommer i kontakt med socialförvaltningens
verksamheter ska ges information om barnkonventionen och hur
de kan utöva sina rättigheter. Det ska uppnås genom att
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barnkonventionen ska finnas lättillgänglig i alla verksamheter
som direkt berör barn och unga.

Uppföljning av dessa mål ska göras i samband med delårsrapport och
årsredovisning.

Vidare föreslås att socialnämnden ska uppdra till nämndssekreterare att
tillse att tjänsteskrivelser i ärenden som behandlas av socialnämnden
ska vara skrivna i enlighet med den nya mallen för tjänsteskrivelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om mål avseende barns rättigheter

____________

Expedieras till:
Socialförvaltningens verksamhets- och enhetschefer
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SN § 4 KLK.2021.93 138

Motion från Moderaterna - Vi vill få fler människor i
arbete och sysselsättning

Socialnämnden beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att förtydliga

utredningsuppdraget för en extern utredning, precisera
kostnaden för utredningen och ange vem som ska bekosta
utredningen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-04-21 § 154 att
remittera en motion från moderaternas fullmäktigegrupp till
socialnämnden för yttrande.

Motionen har följande lydelse:

"Vi vill få fler människor i arbete och sysselsättning, få en väg in i
samhället och därmed få bort försörjningsstöd och utanförskap!

Vägen in till samhället är att kunna försörja sig själv och sin familj. Att
fastna i ett bidragsberoende är förödande för både individ och
samhället.

Genom arbete eller studier får man en väg in i samhället. Situationen
för familjerna förbättras och även hela Örkelljunga kommer att må
bättre. Risken för kriminalitet och bidragsberoende kommer att minska.

Att som barn ha bidragsberoende föräldrar innebär att vi accepterar och
riskerar att dessa barn ärver sina föräldrars utanförskap och
bidragsberoende, vilket naturligtvis är förödande för alla inblandade. Vi
riskerar därmed också att en permanent "underklass" sakta men säkert
växer fram.

Försörjningsstödet har ökat i Örkelljunga och det är fler familjer som
söker och får försörjningsstöd. Signaler om att utanförskapet breder ut
sig finns också. Fler orosanmälningar kommer in till
socialförvaltningen.

Därför vill vi Moderater:
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Att socialförvaltningen utreder vilka insatser och krav som krävs i
Örkelljunga för att minska bidragsberoende och utanförskap."

Socialnämnden 2021-09-28
Socialnämnden beslutar 2021-09-28 § 128 att överlämna yttrande från
socialförvaltningen, föreslå att det görs en utredning om en
sammanslagning av vuxenutbildningen och enheten för arbetsmarknad
och intregration, samt att föreslå att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2021-11-10 § 314 att
återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag åt nämnden att
besvara motionens att-sats.

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen
Med anledning av återremissen har socialförvaltningen tagit fram ett
nytt svar på motionen. I tjänsteskrivelse daterad 2021-12-06 lämnar
verksamhetschef Magnus Lind följande fem åtgärdsförslag.

· AMI får möjlighet genom ramökning att använda sig av
arbetsmarknadsåtgärden anställningar med stöd för att minska
antalet individer inom ekonomiskt bistånd. Erfarenheten av att
använda anställningar som arbetsmarknadsinsats har
dokumenterat goda resultat, både för etablering på
arbetsmarknaden och språkutveckling. Möjligheten att inom
ram arbeta på det sättet begränsas av att extratjänster fasas ut
samt att det för övriga anställningar med stöd medföljer en
lönekostnad som AMI har svårt att bära.

· Handläggarna på ekonomiskt bistånd fortsätter det nyligen
påbörjade riktade arbetet med att få individer som uppburit
ekonomiskt bistånd i mer än ett år till andra insatser eller annan
försörjning. Detta arbete kan leda till att enskilda individer får
försörjning från rätt instans eller förutsättningar till
självförsörjning genom arbete och studier.

· Arbeta mer proaktivt med samverkan kring det kommunala
aktivitetsansvaret KAA, mellan socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen. Syftet är att guida, ge kunskap om
arbetsmarknaden och att ha ett individperspektiv för att inte
unga personer ska riskera att hamna i försörjning via
ekonomiskt bistånd.

· Riktad åtgärd med ett införande av arbetsmarknadskunskap
längre ner i åldrarna. Detta innebär ett proaktivt arbetssätt för
att ge bättre förutsättningar för våra unga kommuninvånare i
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framtiden. Även information till unga personer från vår budget-
och skuldrådgivare kan vara en positiv åtgärd.

· Tillsätta en extern utredning om en möjlig sammanslagning
mellan vuxenutbildning, AMI och ekonomiskt bistånd i en
förvaltning. En sådan sammanslagning skulle kunna ge en
tydligare röd tråd och en väg in för kommuninvånare genom
utbildning och/eller arbetsmarknadsinsats i kombination för
tydlig sammanhållen vägledning mot självförsörjning och god
språkkunskap.

Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-14
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att överlämna
tjänsteskrivelsen från socialförvaltningen (daterad 2021-12-06) till
kommunstyrelsens arbetsutskott, som socialnämndens yttrande i
ärendet, föreslå att motionen ska bifallas, samt att föreslå att det ska
genomföras en utredning, gärna extern, om en möjlig sammanslagning
mellan vuxenutbildning, AMI och ekonomiskt bistånd.

Förslag
Gunilla Danielsson (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras
med uppdrag att förtydliga utredningsuppdraget för en extern
utredning, precisera kostnaden för utredningen och ange vem som ska
bekosta utredningen. I andra hand, om återremissyrkandet faller, yrkar
Gunilla Danielsson (S) att arbetsutskottets förslag ska avslås på samma
grunder som yrkandet om återremiss.

Stefan Svensson (SD) instämmer i återremissyrkandet.

Christer Unosson (KD) och Therese Rosenlöf (C) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande inleder med att ställa yrkandet om återremiss mot att
avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Ordförande finner att
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Omröstning begärs.

Ja-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Nej-röst för att återremittera ärendet enligt Gunilla Danielssons
yrkande.

Omröstningen utfaller med fem ja-röster och sex nej-röster.
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Det antecknas att Christer Unosson (KD), Therese Rosenlöf (C),
Lennart Svensson (M), Anita Eriksson (C) och Annika Jönsson (M)
röstar ja, samt att Stefan Svensson (SD), Patric Carlsson (S), Lennart
Anderberg (SD), Gunilla Danielsson (S), Lisa Björk (SD) och Birgit
Svensson (MP) röstar nej.

Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna - Vi vill få in fler människor i arbete och
sysselsättning.pdf
Protokoll 2021-09-28 - SN § 128
Protokoll 2021-11-10 - KSAU § 314
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2021-12-14
Tjänsteskrivelse efter återremiss från KSAU, avseende motionen om att
få fler människor i arbete och sysselsättning

____________

Expedieras till:
Socialnämndens arbetsutskott för ny behandling
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SN § 5 SN.2021.306

Informationsfilm om möjligheten att ansöka om
försörjningsstöd via e-tjänst

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Socialförvaltningen startar i januari 2022 upp för möjlighet att ansöka
om försörjningsstöd digitalt. En e-tjänst är framtagen för detta ändamål.

Det har tagits fram en informationsfilm om digital ansökan. Filmen
finns på Youtube via länken: https://www.youtube.com/watch?v=eB-
Zg7eb8VM&t=3s

____________

Expedieras till:
Enhetschef för ekonomiskt bistånd (för kännedom)
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SN § 6 SN.2021.307

Plan för intern kontroll 2022 i socialnämnden

Socialnämnden beslutar
att anta plan för intern kontroll 2022, 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 2022. Förslaget innehåller följande tre kontrollområden:

· Kontinuitet: Kontroll av hur många anställda som brukare möter
under en utvald vecka, senast i september 2022.
Undersökningen ska genomföras inom samtliga
demensavdelningar, brukare inom LSS och socialpsykiatri med
stöd i eget boende och ett lämpligt urval inom hemtjänsten.

· Genomförandeplaner: Kontroll i vilken utsträckning det finns
genomförandeplaner som är max sex månader. Detta är en
uppföljning från motsvarande granskning 2021, för att se om
det skett förändringar. Resultatet för 2022 ska jämföras med
resultatet från 2021.

· Orosanmälningar: Kontroll av hur många orosanmälningar som
inkommit 2022 jämfört med 2019-2021.

Förslag
Gunilla Danielsson (S) yrkar att kontrollen avseende kontinuitet ska
genomföras under vecka 38. I övrigt yrkas bifall till det utsända
förslaget.

Annika Jönsson (M) yrkar bifall till det utsända förslaget i sin helhet.
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Beslutgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag, och ställer dessa mot
varandra. Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2021-12-14
Intern kontroll 2022 (förslag)
____________

Expedieras till:
Berörda inom socialförvaltningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SN § 7 SN.2021.305

Ändring i delegationsordningen

Socialnämnden beslutar
att ändra delegationsordningen enligt nedanstående förslag,

samt
att ändringen träder i kraft 2022-01-17.

Sammanfattning
Familjerätten i Helsingborg stad hanterar enligt samverkansavtal
merparten av de familjerättsliga frågorna för Örkelljunga kommun.

Vid socialnämndens sammanträde 2021-11-30 § 149 gjordes ändringar
och tillägg i delegationsordningen avseende den familjerättsliga
verksamheten.

Familjerätten i Helsingborg har 2021-12-03 lämnat önskemål om
ytterligare en ändring. Bakgrunden är ny lagstiftning som träder i kraft
2022-01-01.

Förslag till ny punkt N.2
Ärende: Medge undantag från kravet på personligt besök vid
bekräftelse av faderskap eller föräldraskap. Avser både sammanboende
och inte sammanboende föräldrar.
Delegater: Socialsekreterare, handläggare, familjerättssekreterare i
Helsingborgs stad och administrativ handläggare i Helsingborgs stad
Lagrum: 1 kap 4 § och 9 § föräldrabalken

____________

Expedieras till:
Familjerätten i Helsingborg
Ändring av delegationsordningen på hemsidan
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SN § 8 SN.2021.11

Information från lokala brottsförebyggande rådet 2021

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Information från sammanträdet med lokala brottsförebyggande rådet
2021-11-08.

Beslutsunderlag
Mötesanteckningar Lokala BRÅ 2021-11-08

____________
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SN § 9 SN.2021.271

Kommunala pensionärs- och handikapprådens
sammanträdesprotokoll

Socialnämnden beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

Sammanfattning
Redovisning av kommunala pensionärs- och handikapprådens protokoll
från 2021-12-07.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-12-07 för kommunala pensionärs- och handikappråden

____________
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SN § 10 SN.2021.5

Inkomna skrivelser och meddelanden

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Skrivelser och meddelanden under perioden 2021-11-23 - 2012-12-31:

2021-11-24 - Meddelande inkommer från IVO med kompletterande
upplysningar till tidigare framfört klagomål - dnr SN.2021.243 S

2021-11-30 - Skrivelse från Malmö stad med förfrågan om kännedom
om var två omedelbart omhändertagna barn befinner sig - dnr
SN.2021.292 S

2021-12-01 - Skrivelse med anmälan om intresse av nationell adoption
- dnr SN.2021.294 S

2021-12-06 - Skrivelse från enskild med klagomål som berör frågor
kring hemtjänst och larm - dnr SN.2021.297 S

2021-12-08 - Meddelande till ledamot i socialnämnden om
drönartransport i hemtjänsten - dnr SN.2021.298

2021-12-15 - Skrivelse med intresseanmälan om nationell adoption -
dnr SN.2021.311

2021-12-21 - Skrivelse och informationsmaterial från Riksförbundet
för frivilliga samhällsarbetare (RFS) - dnr SN.2021.313

2021-12-21 - Meddelande från Pensionsmyndigheten om
informationsspridning avseende bostadstillägg - dnr SN.2021.314

2021-12-21 - Skrivelse från Stiftelsen Allmänna Barnhuset om
informationsmaterial och om barn som är placerade - dnr SN.2021.315

2021-12-22 - Meddelande från IVO om klagomål om ett ärendet i
Örkelljunga kommun som lämnats till IVO - dnr SN.2021.316 S

2021-12-28 - Skrivelse från Rapo Capital om anmodan till enskild att
vidtaga rättelse, sänt till socialförvaltningen som information - dnr
SN.2021.321 S

2021-12-29 - Skrivelse från boende på Södergården med synpunkter på
vården - dnr SN.2021.322 S

____________
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SN § 11 SN.2021.6

Delegationsbeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2021-11-30 - 2022-01-10 avseende:

· Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt
familjerätten.

· Delegationsbeslut för vård och omsorg

· Faderskapsärenden (fem ärenden)

Delegationsbeslut 2021-11-01 - 2021-12-31 avseende:

· Tillsvidareanställningar enligt nedan och enligt listor från
WinLas
- Boendestödjare från 2022-01-01
- Personlig assistent från 2021-12-01
- Personlig assistent från 2022-01-08
- Vårdare på gruppbostad från 2021-11-01
- Undersköterska inom hemtjänsten syd från 2022-01-10
- Undersköterska inom hemtjänsten syd från 2022-01-10
- Undersköterska på Tallgården (natt) från 2021-11-01
- Undersköterska på Tallgården från 2022-02-01
- Sjuksköterska inom hemsjukvården från 2022-01-17
- Sjuksköterska inom hemsjukvården från 2022-02-28
- Undersköterska på Södergården från 2022-01-01
- Vårdbiträde på Södergården från 2022-01-01
- Undersköterska på Södergården från 2022-01-01
- Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen från 2022-
01-01
- Systemförvaltare i socialförvaltningen från 2022-01-01
- Enhetschef på Södergården från 2021-12-01
- Undersköterska i hemtjänsten nord från 2022-01-01
- Undersköterska i hemtjänsten nord från 2022-01-01
- Undersköterska i hemtjänsten syd från 2022-01-01
- Undersköterska i hemtjänsten syd från 2022-01-13
- Undersköterska i hemtjänsten centrum från 2022-02-01
- Undersköterska i hemtjänsten centrum från 2022-01-01
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- Undersköterska i hemtjänsten centrum från 2022-03-15
- Undersköterska på Tallgården från 2022-02-19
- Undersköterska på Tallgården från 2022-01-01
- Arbetsterapeut inom hemsjukvården från 2022-01-01
- Sjuksköterska inom hemsjukvården från 2022-01-01

· Visstidsanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas
- 13 visstidsanställningar under november 2021
- 16 visstidsanställningar under december 2021

· Timanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas
- 12 anställningar med timavlöning under november 2021
- 13 anställningar med timavlöning under december 2021

Beslut i övrigt:

· Avtal om ansvar för pensionerad häst på Hälsa med hästkraft.
Avtalet undertecknat av enhetschef. - dnr SN.2021.295

· Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende deras
granskning av hur Örkelljunga kommun arbetat med att
tillgodose enskilda personers behov vid förändringar i deras
insatser enligt socialtjänstlagen och LSS under utbrottet av
covid-19. Beslut av socialnämndens arbetsutskott 2021-11-30 §
228. - dnr SN.2021.57

· Återkallelse av serveringstillståndet för Njoy i Örkelljunga.
Återkallelsen sker på tillståndshavarens egen begäran. Beslutet
fattat av nämndssekreterare. - dnr SN.2020.223

· Avtal med Laholms kommun om köp av plats på Hälsa med
hästkraft. Avtalet undertecknat av förvaltningschef. - dnr
SN.2021.299 S

· Tilldelningsbeslut till Region Skåne, avseende distribution av
inkontinenshjälpmedel till Skånes kommuner. Beslutet fattat av
förvaltningschef. - dnr SN.2021.304

· Avtal med Räddningstjänsten Skåne Nordväst om delning av
behörigheter till nyckelsystem Swedlock Blue digitala lås.
Avtalet undertecknat av förvaltningschef. - dnr SN.2021.310

· Avtal med ändrade villkor för SSBTEK (sammansatt bastjänst
för ekonomiskt bistånd). Avtalet undertecknat av
förvaltningschef. - dnr SN.2021.312

Beslutsunderlag
Underlag från Life Care och WinLas
____________
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SN § 12 SN.2021.7

Ordförandebeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandebeslut:

· Beslut 2021-12-01 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om
placering i familjehem enligt § 11 LVU.

· Beslut 2021-12-01 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om
placering i familjehem enligt § 11 LVU.

· Beslut 2021-12-01 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om
placering i familjehem enligt § 11 LVU.

· Beslut 2021-12-06 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om
placering i familjehem enligt § 11 LVU.

____________
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SN § 13 SN.2021.8

Delgivningsärenden

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Inspektionen för vård och omsorg:

Ärendet: Granskning av hur Örkelljunga kommun arbetat med att
tillgodose enskilda personers behov vid förändringar i deras insatser
enligt socialtjänstlagen och LSS under utbrottet av covid-19
Beslut 2021-12-13: IVO avslutar ärendet med motiveringen att
socialnämnden har genomfört och planerat åtgärder i de delar där IVO
framfört att de uppmärksammat brister

Ärendet: Tillsyn av ej verkställt beslut
Beslut 2022-01-04: IVO avslutar ärendet. IVO anser att det tagit för
lång tid att verkställa, men de ansöker inte om särskild avgift.

Ärendet: Tillsyn av ej verkställt beslut
Beslut 2022-01-04: IVO avslutar ärendet. IVO anser att det tagit för
lång tid att verkställa, men de ansöker inte om särskild avgift.

Förvaltningsrätten i Malmö:

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-09-14
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (behandlingshem)
Dom 2021-12-01: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-09-21
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (växelvård)
Dom 2021-12-02: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-02-26
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomisk bistånd)
Dom 2021-12-14: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2021-10-27
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Beslut 2021-12-15: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet, då det
inte inkommit skriftligt

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2020-10-26, 2020-11-26,
2020-12-22 och 2021-01-25
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
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Beslut 2021-12-20: Förvaltningsrätten avskriver målet i den del som
gäller november 2020, december 2020, januari 2021 och februari 2021.
Förvaltningsrätten överlämnar överklagandet till socialnämnden för
rättidsprövning avseende periodenerna september 2020 och oktober
2020.

Kammarrätten i Göteborg:

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2021-11-08
Saken: Beredande av vård enligt LVU
Dom 2021-12-23: Kammarrätten avslår överklagandet. Det innebär att
vården ska bedrivas enligt LVU.

Högsta förvaltningsdomstolen:

Överklagat avgörande: Kammarrättens dom 2021-09-29
Saken: Upphörande av vård enligt LVU, fråga om prövningstillstånd
Beslut 2021-12-09: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte
prövningstillstånd.

____________
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SN § 14 SN.2022.2

Övriga frågor

Gunilla Danielsson (S) frågar om hur tjänsten som medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) hanteras efter att nuvarande MAS sagt upp sig.

Förvaltningschef berättar att det pågår rekrytering. En annons är utlagd.

Gunilla Danielsson (S) frågar om hur organisationen kommer att
påverkas efter att Johan Lindberg slutat som förvaltningschef vid
månadsskiftet januari/februari 2022.

Svar lämnas om att Jard Larsson kommer att vara tillförordnad
socialchef till i första hand 2022-05-10, men det kan bli längre tid
beroende på hur lång tid som rekryteringen av ny förvaltningschef tar.

Birgit Svensson (MP) frågar om vilken tjänstgöringsgrad som är tänkt
för den som rekryteras som MAS.

Förvaltningschef svarar att tjänsten är utlyst på 75 procent.

Birgit Svensson (MP) frågar om den kylda maten som levereras inom
hemtjänsten är gjord på svenska produkter och innehåller svenskt kött.

Frågan ska undersökas inför nämndssammanträdet 2022-02-01.

Christer Unosson (KD) vill veta mer om längden på den tillförordnade
socialchefens uppdrag.

Svar lämnas om att nuvarande kontrakt är på fyra månader, men att det
kan bli längre om båda parter är överrens om detta.

Christer Unosson (KD) frågar om vad som gäller avseende den utredare
som ska vara verksam i några månader för att göra en utredning om
socialförvaltningen.

Förvaltningschefen och tillförordnad socialchef berättar att det ska
hållas ett möte 2022-01-13 där mer detaljer kommer att klarläggas om
hur utredningen ska genomföras.

____________
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