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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 15 SN.2022.1

Information från socialförvaltningen

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Information från socialförvaltningen, inklusive svar på föranmälda
frågor.

Svar på föranmälda frågor:

Gunilla Danielsson (S) har ställt frågor om kommunens psykiatri. Svar
redovisas efter respektive fråga.

· Hur planerar Örkelljunga kring personer med psykiatrisk
diagnos?
Svar: Genom utredning av psykiatrihandläggaren och via SIP-
möten (SIP betyder samordnad individuell plan). Det sker även
samverkan mellan kommuner och Region Skåne kring dessa
frågor via det så kallade FACT-teamet.

· Boende - vilka former finns?
Svar: Andrahandskontrakt, med möjlighet till boendestöd.

· Vilket stöd kan nämnden ge dessa personer?
Svar: I första hand boendestöd. Det kan även lämnas stöd med
social sysselsättning på Ankaret och eventuellt via AMI.
Ekonomiskt bistånd kan vara aktuellt i en del fall.

· Köper vi boendeplatser? Om ja, var och hur många?
Svar: Det förekommer att platser köps på stödboende och på
särskilt boende.

· Erbjuds daglig verksamhet/arbete? Om ja, hur-vad?
Svar: Social sysselsättning enligt ovan.

· Ser förvaltningen en ökning av personer med stora behov?
Svar: Nej.

---

Gunilla Danielsson (S) har ställt följande frågor, med utgångspunkt från
att det vid socialnämndens sammanträde 2022-01-11 lämnades uppgift
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om att det finns en kö till särskilt boende inom äldreomsorgen med 16
personer och sex stycken ansökningar om plats.

· Jag vill veta hur Alliansen tänker lösa den uppkomna
situationen, med tydliga och konkreta förslag på åtgärder.

· Dessutom vill jag se en avidentifierad redovisning där det
tydligt framgår hur länge respektive person väntat och vilken
typ av plats personen i fråga beviljats eller ansökt om.

Svar:
Annika Jönsson (M) svarar att det har lämnats ett uppdrag till den
tillförordnade förvaltningschefen att undersöka vilka möjliga lösningar
som finns för att minska antalet personer som står i kö. Bland annat ska
det undersökas om Solgården kan användas mer än vad som görs idag
och om de går att köpa in externa boendeplatser. Avsikten är att frågan
om åtgärder ska bli ett ärende inför arbetsutskottet 2022-02-15 och
nämnden 2022-03-01.

Den begärda redovisningen ska sändas ut till socialnämnden så snart
den är klar.

---

Birgit Svensson (MP) har vid nämndssammanträdet 2022-01-11 ställt
fråga om det är svenska produkter och svenskt kött i den kylda maten
som serveras via hemtjänsten.

Emily Haydari (SD) har lämnat in frågor som berör samma område.
Emily Haydari (SD) skriver följande:

"I enlighet med Kostpolicy för Örkelljunga kommun (se
länk:  https://orkelljunga.se/download/18.73c49e80163ef3122bae9119/
1535531720245/Kostpolicy.pdf)  skall alla " som på något sätt arbetar
med kommunens måltidsverksamhet ska ha en enhetlig syn på
måltidsverksamheten inom kommunen." (s.1, Kostpolicy).

Detta innefattar också socialnämnden som numera tar det fullständiga
ansvaret för upphandling av kosten för sin del. Jag har fått kännedom,
om jag har förstått situationen rätt, att socialförvaltningen har
upphandlat icke svenskt kött. Vilket direkt går emot vår kostpolicy. Jag
vill med ovanstående anledning ställa följande frågor till socialchefen:

1. Var socialförvaltningen inte medveten om vad som framgår och
gäller i vår kostpolicy? Om nej, varför missade man?

2. Hur länge kommer denna upphandling att gälla och pågå?

3. Hur kommer ni att hantera detta då ni direkt gick emot de regler som
ligger till grund för hur saker och ting skall gå till?"
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Svar:
Följande svar på frågeställningarna är lämnat av tidigare
förvaltningschefen.

"Inköp av kall mat via kostenheten i Klippan följer EU:s policy vid
inköp av närproducerat kött. Detta regelverk innebär en radie av
producenter om 25 mil i förhållande till inköpsadressen. I denna
upphandling så levereras samtligt kött från svensk leverantör med
undantag av nötkött som är närproducerat av dansk leverantör. För
socialförvaltningens vidkommande så sköter vi även andra matinköp
för våra äldre via exempelvis COOP eller ICA där köttråvaror inte alls
är garanterat svenskproducerade, som exempel så kommer ICA:s
färdiga kyckling i portion från Thailand, såg jag som av en händelse.

Kostpolicyn är antagen av utbildningsnämnden, men inte i
socialnämnden eller förvaltningsövergripande i kommunstyrelsen. Om
utbildningsnämndens kostpolicy ska gälla för socialnämnden behöver
det först fattas ett beslut om detta i socialnämnden.

Inköpen av den kylda maten görs löpande."

Efter nämndens dialog kvarstår en frågan om det kött som kommer från
svenska leverantörer är producerat i Sverige. Detta ska kontrolleras på
nytt för att säkerställa att informationen till socialnämnden blir rätt.

Övrig information
Information lämnas om socialnämndens preliminära resultat för 2021.

Lägesrapport lämnas om införande av ungdomars aktiviteter på särskilt
boende.

____________
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SN § 16 SN.2022.20

Internbudget 2022 för socialnämnden

Socialnämnden beslutar
att godkänna socialförvaltningens förslag till internbudget för

2022.

Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Emily Haydari
(SD) deltar inte i ovanstående beslut med hänvisning till att partiet lagt
ett eget budgetförslag i kommunfullmäktige.

Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit Svensson (MP)
deltar inte i ovanstående beslutet med hänvisning till att partierna lagt
ett eget budgetförslag i kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Socialförvaltningen och controllern har tagit fram ett förslag till
internbudget för 2022. Internbudget 2022 bygger på 2021 års
budgetram och på den utökning av budgetramen för 2022 som beviljats
av kommunfullmäktige. Sammanlagt uppgår budgetramen till 222 353
000 kronor.

Föreslagen nettobudget för 2022 i sammandrag:
Nämnd: -714 000 kronor
Ledningsadministration: -7 582 000 kronor
Administration äldreomsorg och hemsjukvård: -6 216 000 kronor
Hemtjänst: -53 559 000 kronor
Boende: -64 021 000 kronor
Administration IFO/LSS: -7 226 000 kronor
LSS: -20 286 000 kronor
Personlig assistans: -12 325 000 kronor
Funktionshinder, övrigt: -6 325 000 kronor
IFO Vuxen: -5 496 000 kronor
IFO Barn och unga: -25 825 000 kronor
IFO Ekonomiskt bistånd: -10 957 000 kronor
Flyktingverksamhet: -537 000 kronor
Arbetsmarknad: -1 284 000 kronor

Förvaltningschefen föreslår i tjänstskrivelse 2022-01-17 att
socialnämnden godkänner förslaget till internbudget.
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Förslag
Patric Carlsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras och behandlas
på nytt vid nämndens sammanträde 2022-03-01.

Beslutgång
Ordförande inleder med att ställa frågan om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras. Ordförande finner att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.

Omröstning begärs.

Ja-röst för avgörande vid dagens sammanträde
Nej-röst för återremiss

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

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

Ordförande finner därefter att socialnämnden beslutar att godkänna
internbudgeten för 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om internbudget för socialnämnden 2022
Bilaga 1 internbudget 2022.xlsx

____________

Expedieras till:
Socialförvaltningens verksamhets- och enhetschefer
Controller
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SN § 17 SN.2021.12

Nyckeltal för socialförvaltningen 2021

Socialnämnden beslutar
att lägga nyckeltalen till handlingarna.

Sammanfattning
Nyckeltal för socialförvaltningen till och med 2021-12-31.

Beslutsunderlag
Nyckeltal till och med 2021-12-31

____________
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SN § 18 KLK.2021.152 0

Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för
anställda inom äldreomsorgen

Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen, eftersom det

redan idag inom socialförvaltningen pågår ett arbete med
kompetensförsörjning genom integration (KomIn), vilket
innebär att man tillskapat en modell vid anställning av
utrikesfödda, där personal som är utbildad och talar
begriplig svenska ska kunna fokusera på vårdrelaterade
arbetsuppgifter, medan serviceinsatser kan utföras av annan
personal.

Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Emily Haydari
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Stefan Svensson (SD) och Emily Haydari (SD) har lämnat följande
motion.

"Inför språktest för anställda inom äldreomsorgen
Det borde vara självklart att personal som ska vårda våra äldre ska
kunna göra sig förstådda och förstå svenska. Den svenska
äldreomsorgen ska helt enkelt inte användas som en integrationsåtgärd,
som det är idag. Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg
i att förstå vad personalen säger och menar. Så är inte alltid fallet och
bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en
risk för att brukaren inte får den vård hon han behöver.

Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att
allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan.
Dessutom riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina
ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan
brukare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i
sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med
utbrändhet och sjukskrivningar som följd.

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna
kommunfullmäktige besluta :
Att ge Socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans
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med Utbildningsförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt
språktest med språkkrav vid nyanställning i äldreomsorgen.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-05-19 § 191 remitterat
motionen till socialnämnden för yttrande.

Socialförvaltningens yttrande
Socialförvaltningen har genom förvaltningschefen lämnat följande
beskrivning av förslagets konsekvenser för verksamheten.

"För att arbeta som vårdbiträde eller undersköterska inom vård och
omsorg så behövs en god förmåga till kommunikation. Vi lyder under
flera lagkrav vilka säger att vi ska föra såväl medicinisk som social
dokumentation, för Örkelljungas vidkommande i digital form via
verksamhetssystemet Life Care.

Varje vårdtagare/patient ska dessutom ha en individuell
genomförandeplan utifrån insatsens beslutade vårdplan. Förmågan att
kommunicera via tal och skrift på svenska behövs för detta
vidkommande, det vill säga att upprätta denna genomförandeplan
korrekt samt att förstå och följa densamma i det dagliga arbetet.

Även utifrån de delegeringar som arbetet inom vården kräver så behövs
dokumenterad kunskap inom vård och omsorg, men även kunskap att
tala och skriva det svenska språket för att kunna ta det ansvaret till sig
och förstå vad man är ansvarig för. Kan inte personalen klara av proven
eller testerna så ges heller ingen delegering, vilket innebär ökad
arbetsbelastning på kollegor samt att personen får ett för arbetsgivaren
begränsat arbetsområde.

Ett mycket stort ansvar vilar på medarbetaren utifrån att exempelvis ge
medicin, att förstå vårdtagarens behov och att göra korrekta
bedömningar. Likaså att kommunikation mellan kollegor kräver
kunskap i svenska språket. Att arbeta inom vården innebär även externa
kontakter såsom med anhöriga eller läkare för att nämna något, även
här att språkkunskap i svenska avgörande.”

Socialnämndens arbetsutskott 2021-11-16
Socialnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet, med uppdrag till
socialförvaltningen att vid arbetsutskottets sammanträde 2021-12-14
lämna mer information om språkkunskaper inom äldreomsorgen och
möjligheten att ställa krav vid anställningar. Stefan Svensson (SD)
lämnar yrkande om att föreslå bifall till motionen och reserverar sig
mot beslutet om återremiss.

Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-14
Verksamhetscheferna Linda Haeggström och Magnus Lind informerar
om projektet KomIn, som står för ”Kompetensförsörjning genom
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integration”. Syftet är att tillskapa en modell där personal som är
utbildad ska fokusera på vårdrelaterade arbetsuppgifter, medan
serviceinsatser i vården kan utföras av annan personal.

Socialnämndens arbetsutskott återremitter ärendet, med uppdrag till
socialförvaltningen att ta fram ytterligare beslutsunderlag om språktest.
Stefan Svensson (SD) lämnar yrkande om att föreslå bifall till motionen
och reserverar sig mot beslutet om återremiss. Patric Carlsson (S)
lämnar yrkande om att föreslå avslag på motionen.

Information om språktest
Enligt uppdrag från arbetsutskottet har socialförvaltningen tagit fram
underlag om språktest. Informationen handlar om Swedex, som är ett
internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk.
Det är Folkuniversitet som tagit fram testet. Kostnaden är 3 200 kronor
per person för ett test inklusive uppföljning.

Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-18
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att motionen ska avslås, efter
yrkande från Patric Carlsson (S), Therese Rosenlöf (C), Christer
Unosson (KD) och Annika Jönsson (M). Vid arbetsutskottets
sammanträde yrkar Stefan Svensson (SD) att arbetsutskottet ska föreslå
att motionen ska bifallas.

Förslag vid socialnämnden 2022-02-01
Emily Haydari (SD), Stefan Svensson (SD) och Lennart Anderberg
(SD) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
motionen ska bifallas.

Christer Unosson (KD) yrkar att socialnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att motionen ska avslås, eftersom det redan idag
inom socialförvaltningen pågår ett arbete med kompetensförsörjning
genom integration (KomIn), vilket innebär att man tillskapat en modell
vid anställning av utrikesfödda, där personal som är utbildad och talar
begriplig svenska ska kunna fokusera på vårdrelaterade arbetsuppgifter,
medan serviceinsatser kan utföras av annan personal.

I yrkandet från Christer Unosson (KD) instämmer Annika Jönsson (M),
Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit Svensson (MP).

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden, och
ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att socialnämnden
beslutar i enlighet med Christer Unossons yrkande.

Omröstning begärs.

Ja-röst för att föreslå att motionen ska avslås
Nej-röst för att föreslå att motionen ska bifallas
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Omröstningen utfaller med åtta ja-röster och tre nej-röster.

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

Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna - Inför språktest för anställda inom
äldreomsorgen.pdf
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2022-01-18
Underlag om språktest via Swedex

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SN § 19 KLK.2021.297 0

Motion Sverigedemokraterna - Bättre familjestöd med
aktivt stöd i hemmet

Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med

hänvisning till att arbetet redan utförs.

Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Emily Haydari
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Anneli Eskilandersson (SD) och Stefan Svensson (SD) har lämnat in
följande motion.

"Bättre familjestöd med aktivt stöd i hemmet
Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att kommunens socialtjänst
har alla redskap de behöver och kan ha nytta av, i sin verktygslåda. Ofta
kommer orosanmälningar där barn är utsatta i sin hemmiljö av
bristande vårdnadshavare som har svårt att hantera vardagen. Ibland är
lösningen ett omhändertagande via LVU och ibland löser sig
situationen utan ingripande. Dock finns det en lång gråskala mellan att
situationen är ohållbar och måste lösas genom omhändertagande och att
vårdnadshavaren klarar sig på egen hand. För de fall där ett mindre stöd
kan avhjälpa situationen och hjälpa vårdnadshavaren att uppfylla sina
förpliktelser, har en del andra kommuner infört olika former av så
kallade ”hemma-hossare”. Detta är personer som kommer hem till den
behövande familjen och styr upp vardagen så att det fungerar.

I Rinkeby kallar man det för hembesöksprogram och även Göteborg
har tagit efter denna modell. Exakt vad det heter har kanske mindre
betydelse, men det är viktigt att socialen har denna möjlighet till tidiga
och hjälpande insatser, för att kunna hjälpa på rätt sätt och innan
situationen blir akut.

Med anledning av ovanstående, yrkar vi Sverigedemokrater följande:
Att införa så kallade hemma-hossare, eller liknande aktivt stöd i
hemmet, som stödåtgärd inom vår socialtjänst.”

Kommunfullmäktige har 2021-10-25 § 82 beslutat att överlämna
motionen till socialnämnden för beredning.
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Yttrande från socialförvaltningen
I tjänsteskrivelse från 2022-01-14 lämnar socialförvaltningen genom
verksamhetschefen sin bedömning av motionens förslag, med
utgångspunkt från vilka konsekvenser förslaget i motionen bedöms
innebära för barnen och ekonomin.

Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-18
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att motionen ska besvaras med
hänvisning till att arbetet redan utförs, efter yrkande från Patric
Carlsson (S), Therese Rosenlöf (C), Christer Unosson (KD) och Annika
Jönsson (M). Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Stefan Svensson
(SD) att arbetsutskottet ska föreslå att motionen ska bifallas.

Förslag vid socialnämnden 2022-02-01
Stefan Svensson (SD) och Lennart Anderberg (SD) yrkar att
socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska
bifallas.

Christer Unosson (KD), Gunilla Danielsson (S), Patric Carlsson (S),
Annika Jönsson (M) och Birgit Svensson (MP) yrkar att socialnämnden
ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska besvaras med
hänvisning till att arbetet redan utförs.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden, och
ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att socialnämnden
beslutar i enlighet med yrkandet om att motionen ska besvaras.

Beslutsunderlag
Motion Sverigedemokraterna - Bättre familjestöd med aktivt stöd i
hemmet.doc
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen avseende motion om
familjestöd
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2022-01-18

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesprotokoll 2022-02-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 20 SN.2022.15

Verksamhetsberättelse 2021 från Familjerätten i
Helsingborg

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

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

Familjerätten i Helsingborg har överlämnat verksamhetsberättelse för
2021, inklusive ungefärlig statistik.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 från Familjerätten i Helsingborg
Statistik från familjerätten för 2021

____________
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Sammanträdesprotokoll 2022-02-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 21 SN.2022.3

Inkomna skrivelser och meddelanden

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Skrivelser och meddelanden under perioden 2022-01-01 - 2022-01-23:

2022-01-11 - Meddelande från IVO om återkoppling av resultat av
lärande och främjande tillsyn för ökad kvalitet i familjehemsvården -
dnr SN.2021.21

2022-01-12 - Brev från Junis om 2022 års kommunrapport - dnr
SN.2022.11

2022-01-13 - Meddelande från Fastighets AB 3Hus om att
hyreskontrakt sägs upp (sänt som information till socialförvaltningen) -
dnr SN.2022.13 S

2022-01-13 - Meddelande från Förvaltningsrätten i Malmö om digital
medverkan på förhandlingar - dnr SN.2022.14

2022-01-21 - Skrivelse från enskild med synpunkt på bistånds-
handläggarnas telefontid - dnr SN.2022.23

____________
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Sammanträdesprotokoll 2022-02-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 22 SN.2022.4

Delegationsbeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2022-01-11 - 2022-01-31 avseende:

· Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt
familjerätten.

· Delegationsbeslut för vård och omsorg

· Faderskapsärenden (två ärenden)

Beslut i övrigt:

· Beslut om avtal avseende att Vellinge kommun köper plats
under ett år på daglig verksamhet (Hälsa med hästkraft). Avtalet
undertecknat av förvaltningschef. - dnr SN.2022.8 S

· Tilldelningsbeslut om kommande avtalstecknande med Mediq
Sverige AB avseende enteral nutrition och förbrukningsvaror.
Tilldelningsbeslutet undertecknat av förvaltningschef. - dnr
SN.2022.22

Beslutsunderlag
Utskrifter från Life Care

____________
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Sammanträdesprotokoll 2022-02-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 23 SN.2022.5

Ordförandebeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandebeslut:

· Beslut 2022-01-05 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om
omedelbart omhändertagande enligt § 6 LVU.

· Beslut 2022-01-11 (fattat av ordförande Annika Jönsson) om att
omedelbart omhändertagande enligt § 6 LVU ska upphöra.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2022-02-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 24 SN.2022.2

Övriga frågor

Birgit Svensson (MP) har fått information om en planerad förändring
av planeringssystemet inom hemtjänsten, och att det finns kritik mot
detta. Mot denna bakgrund vill Birgit Svensson (MP) veta mer om den
planerade förändringen och om det nya planeringssystemet.

Tillförordnade förvaltningschefen framför att nuvarande
planeringssystem bedöms fungera bra för hemtjänstpersonalen, men
vara arbetskrävande i stort. Det nya verksamhetssystemet möjliggör att
en särskild modul kan användas som planeringssystem för hemtjänsten.
Det är denna modul som det protesterats mot. Införandet av modulen
kan komma att skjutas upp för att hantera den kritik som framförts.

Det har inkommit en protestskrivelse mot förändringen.

____________
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