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(1) SN.2017.2
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(3) SN.2017.4

Val av justerare samt tid och plats för justering

I tur att justera står Christer Unosson (KD).
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(4) SN.2023.4

Fastställande av dagordningen

Eventuella ändringar och tillägg av dagordningen.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att

____________
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(5) SN.2023.89

Information från utbildningsförvaltningen om
verksamhet på särskilda boenden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2021-01-25 § 4 att bifalla en motion om
att ge ungdomar möjlighet att sprida guldkant på de särskilda
boendena. Kommunfullmäktige har i budget för 2022 lämnat ett anslag
till socialnämnden för att genomföra satsningen. Under 2022 har Ung
Omsorg har bedrivit verksamhet på Södergården och Tallgården.

För närvarande pågår en översyn om hur verksamheten ska bedrivas
framöver.

Vid socialnämndens sammanträde 2023-03-07 kommer
utbildningschefen att berätta om vilka möjligheter som de har att
erbjuda verksamhet på särskilda boenden.

Vid sammanträdet 2023-04-04 kommer Ung Omsorg att berätta om sitt
erbjudande.

Tid avsatt för presentationen klockan 13.30-14.00.

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:
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(6) SN.2023.77 S

Ansökan om vårdnadsöverflyttning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att enligt 5 kap 2 § socialtjänstförordningen ansöka hos

tingsrätten i Helsingborg om att vårdnaden för NN,
xxxxxxxx-xxxx, överflyttas från vårdnadshavarna NN,
xxxxxxxx-xxxx, och NN, xxxxxxxx-xxxx, till NN, xxxxxxxx-
xxxx, och NN, xxxxxxxx-xxxx.

Sammanfattning
Ärendet gäller: NN, xxxxxxxx-xxxx
Vårdnadshavare: NN och NN
Familjehem: NN och NN

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

Handläggarens bedömer att det i dagsläget och inom överskådlig
framtid inte finns förutsättningar för NN att flytta hem till sina
biologiska föräldrar. De biologiska föräldrarna samtycker till en
vårdnadsöverflytt till familjehemmet. Familjehemmet ställer sig positiv
till en vårdnadsöverflytt.

Handläggaren föreslår att socialnämnden beslutar att ansöka hos
tingsrätten om överflyttning av vårdnaden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2023-02-14 § 24
Utredning

Handlingarna i ärendet medföljer inte i kallelsen på grund av sekretess.
____________

Expedieras till:
Handläggare (för vidare hantering)
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(7) SN.2023.78 S

Ansökan om vårdnadsöverflyttning

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att enligt 5 kap 2 § socialtjänstförordningen ansöka hos

tingsrätten i Helsingborg om att vårdnaden för NN,
xxxxxxxx-xxxx, överflyttas från vårdnadshavarna NN,
xxxxxxxx-xxxx, och NN, xxxxxxxx-xxxx, till NN, xxxxxxxx-
xxxx, och NN, xxxxxxxx-xxxx.

Sammanfattning
Ärendet gäller: NN, xxxxxxxx-xxxx
Vårdnadshavare: NN och NN
Familjehem: NN och NN

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

Handläggarens bedömer att det inte finns förutsättningar för NN att
flytta hem till sina biologiska föräldrar. De biologiska föräldrarna
motsätter sig en vårdnadsöverflytt. Familjehemmet ställer sig positiv till
en vårdnadsöverflytt.

Handläggaren föreslår att socialnämnden beslutar att ansöka hos
tingsrätten om överflyttning av vårdnaden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2023-02-14 § 24
Utredning

Handlingarna i ärendet medföljer inte i kallelsen på grund av sekretess.

____________

Expedieras till:
Handläggare (för vidare hantering)



Sammanträdesprotokoll 2023-03-07
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(8) SN.2023.5

Information från socialförvaltningen

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar på sammanträdet.

Svar på föranmälda frågor finns nedan.

· Gunilla Danielsson (S) har lämnat in följande frågor, inklusive
beskrivning av bakgrunden.

"Bakgrund:
AFS 1999:7, inkl kommentar
Kunskaper i första hjälpen
6 § Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de
särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal
personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället.
Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första
hjälpen hålls aktuella.
Utbildning och återkommande praktiska övningar i sådana
uppgifter är angelägna vid planering av beredskap för första
hjälpen vid olyckor och andra allvarliga händelser. Det är även
viktigt att ta hänsyn till personalomsättning och till behovet av
återkommande utbildning.
Det är viktigt att kunskapen hålls aktuell. Praktisk repetition och
övning behöver återkomma regelbundet. Gäller HLR samt ABC
utbildning.

Vår fråga blir därför:
Följer vi AFS 1119:7 inkl kommentarer inom socialnämndens
verksamheter och hur ofta hålls utbildning samt
repetitionsutbildningar för att hålla kunskaperna aktuella?

Ingår vikarier i dessa utbildningar så att det inte uppstår en
situation i verksamheten där ingen har utbildning i HLR/ABC?"
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Svar:

Fråga 1: All personal i äldreomsorg, LSS samt hälso- och
sjukvård (HSL) inklusive enhetschefer erbjöds och genomgick
utbildning i hjärt- och lungräddning, andningshinder (tidigare
Heimlichmanöver) samt ABC (andning, blödning, chock) 2019,
just innan pandemin och fysiska utbildningar bordlades. För
närvarande har vi ingen instruktör, men planerar utbilda tre
stycken inom HSL-gruppen. Vi har fått fråga från andra
förvaltningar samt lärlingsprogrammet för undersköterska på
Utbildningscentrum om vi kan utbilda, så behovet finns och
efterfrågas! Vi kan själva besluta kring hur ofta och formerna
för repetition framöver. Inget hindrar att det hålls utbildningar
antingen regelbundet på arbetsplatsträffar eller att det finns
tillfällen planerade att boka sig på löpande under höst och vår.
Vi har träningsdockor och hjärtstartatrapp att öva på inköpt
sedan 2019.

Fråga 2: När utbildningar hålls, ingår vikarier i den grupp som
erbjuds utbildning. Verksamhetschef för HSL kommer i veckan
utse kandidater att utbilda, samt var/när vi kan skicka dem på
instruktörsutbildning. 2023-03-02 kommer ledningsgruppen att
få information om detta och planerar utbildning till personal i
samråd med hemsjukvården.

· Gunilla Danielsson (S) har föranmält en fråga avseende att två
chefer inom LSS-verksamheten slutar. Gunilla Danielsson (S)
frågar om vad som händer och hur förvaltningschefen avser att
lösa den uppkomna situationen?

Svar:

Från och med 2023-02-21:
Enhetschef för assistans och uppdragen, samt tillfälligt (till och
med 2023-05-15) för korttid/fritid LSS (med avvaktan på
politiskt beslut om assistans).

Tillförordnad enhetschef (exklusive arbetsrättsliga frågor,
lönesamtal/medarbetarsamtal) för dagliga verksamheter LSS,
LSS-boenden inklusive serviceläghenheter, socialpsykiatrin,
AME produktion. Tillfälligt till och med 2023-05-15.
Socialchef stödjer.

Från och med 2023-05-15:
Enhetschef för assistans och uppdragen (med avvaktan på
politiskt beslut assistans).
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Enhetschef för korttid/fritid LSS, daglig verksamhet LSS och
AME produktion.

Tillförordnad enhetschef (exklusive arbetsrättsliga frågor,
lönesamtal/medarbetarsamtal) för LSS-boenden,
socialpsykiatrin. Till och med 2023-08-31.

Den enhetschefstjänst som varit vakant kommer fortsätta att
vara vakant.

· Gunilla Danielsson (S) har föranmält en fråga avseende Hälsa
med hästkraft. Gunilla Danielsson (S) frågar om hur
förvaltningschefen avser att bibehålla och utveckla
verksamheten under 2023?

Svar:
Hänvisning till verksamhetsplanen för 2023-2027. Varje chef
utvecklar verksamhet inom ramen för huvudmål och aktiviteter.

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2023-03-07
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(9) SN.2023.70

Årsredovisning 2022 för socialnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att med godkännande överlämna årsredovisningen för 2022 för

socialnämndens verksamhetsområde till
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Socialnämndens resultat för 2022 uppgår till -14,9 miljoner kronor
jämfört med budget.

Budgetavvikelse per område:
Nämnd: +0,1 miljoner kronor
Ledningsadministration: -1,0 miljoner kronor
Administration äldreomsorg och hemsjukvård: +2,2 miljoner kronor
Hemtjänst: -7,6 miljoner kronor
Boende: -6,7 miljoner kronor
Administration IFO/LSS: +1,5 miljoner kronor
LSS: -4,2 miljoner kronor
Personlig assistans: -2,3 miljoner kronor
Funktionshinder övrigt: +0,4 miljoner kronor
IFO Vuxen: +0,9 miljoner kronor
IFO barn och unga: -1,3 miljoner kronor
IFO ekonomiskt bistånd: +1,5 miljoner kronor
Flyktingmottagning: +3,2 miljoner kronor
Arbetsmarknad: -1,6 miljoner kronor

Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-14
Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-02-14 § 28.
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden med godkännande
överlämnar årsredovisningen för 2022 för socialnämndens
verksamhetsområde till kommunfullmäktige.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar Gunilla Danielsson (S) och
Birgit Svensson (S) följande yrkande: "Avslag med motiveringen att
nämndens budget för 2022 återigen är underfinansierad , därav
underskott på 14,9 miljoner i bokslut 2022. Kommunfullmäktige har
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under 2022 haft möjlighet att korrigera budget för socialnämnden till en
budget i balans.".

Beslutsunderlag
Årsredovisning för socialnämnden 2022.pdf

____________

Expedieras till:
Ekonomichef
Kommundirektör
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1 Verksamhetsberättelse 2022 

Viktiga händelser under året  

- Ett intensivt verksamhetsår som präglats av pandemins effekter bla 

avveckla beredskapslager pga produkter inom kort når bäst 

föredatum och behövdes omsättas. 

- En ny organisatorisk modell har fastställts för socialförvaltningen i 

syfte att möjliggöra bättre ledning och styrning av tilldelad 

budgetram samt systematiskt kvalitetsarbete. 

- Arbetet med ledningssystem har påbörjats under hösten 2022.  

- Äldreboendena Tallgården, Södergården samt Solgårdens 

korttidsboende har med stöd av statsbidrag genomgått 

utbildningsmodellen ”Stjärnmärkt” som tagits fram av Svenskt 

Demenscentrum.  

- Socialförvaltningen har förstärkt sitt samarbete med 

utbildningsförvaltningen samt fastighetskontoret exempelvis i 

samband med flytt av Vågen till renoverade lokaler på Södergården, 

avveckling av integrationssamordnare, rekrytering av fältsekreterare, 

samverkan vid familjecentralen, stängning av köket på Södergården, 

deltagandet i arbetet med Trygga uppväxtvillkor, där 

socialförvaltningen arbetar med aktiviteter utifrån våld i nära 

relationer.  

- En fältsekreterare har anställts för att utveckla det förebyggande 

arbetet för barn och unga som riskerar att fara illa. Fältsekreteraren 

kommer att stärka samverkan mellan skola och socialtjänst på 

operativ nivå, och kommer att innebära förbättrade möjligheter till 

samarbete inom BRÅ och med polisen. 

- I årets Äldreenkätundersökning som genomförs av Socialstyrelsen, 

förts efter tre år paus pga pandemin, får hemtjänsten och särskilda 

boenden goda resultat.  

- Gratis säsongvaccination till all personal inom socialförvaltningen i 

samverkan med primärvården.  

- Enkät och valmöjlighet att arbete med delade turer var tredje helg.  

 

Utveckling av verksamheten och framtidsutsikter  

Verksamhetsplanen för 2023 samt effektiviseringsåtgärdsplanen kommer att 

bedriva utvecklingen framåt inom fyra huvudmål, i linje med den nya 

socialtjänstlagen som har fokus på det förebyggande arbetet:  

- god hälsa och välbefinnande  

- lärandet hela livet  

- fokus på arbete och gemenskap  

- hållbar utveckling 

 

Resultaten från Äldreenkäten visar att det finns behov av fortsatt arbete med 

tillgänglighet, ensamhet och välmående. Även inflytande, val av utförare och 

vart man ska vända sig om man vill framföra synpunkter eller klagomål 

utgör förbättringsområden. 

Arbetet med införandet av nya riktlinjer för hemtjänst. Resursfördelning 

inom hemtjänst och äldreboenden kommer äga rum under 2023.  
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Omtag av genomförandeplaner för alla biståndsinsatser. 

Modellen heltidsarbete som norm behöver förbättras och göras om till 

tilldelad budgetram. 

Korttids/Fritids LSS behöver nya lokalen sommaren/hösten 2023 varpå 

samarbete med utbildningsförvaltningen samt fastighetschef inleds. 

Framtida användning av Solgården behöver hanteras under 2023. 

LjungGalan för att uppmärksamma och uppmuntra socialförvaltningens 

verksamheter och personal kommer att äga rum under 2023.  

Hälsfrämjandeinsatser för personal och brukare. 

Förslag om att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag 

att genomföra upphandling av enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem 

(LOV) för utförande av personlig assistans i Örkelljunga kommun där 

kommunen inte erbjuder assistans i egen regi samt att genomföra 

upphandling av ickevalsalternativ för personlig assistans enligt LOV. 

Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd och kopplingen till AME genom 

projekt via FINSAM “En väg in”. Även kopplingen till sociala bostäder och 

arbetet med målet med insatserna mot en självständig tillvaro. 

 

Tillämpning av nya taxor och avgifter.  

 

Kompetensförsörjning, digitaliseringar och förebyggande arbete kommer att 

intensifieras.   

 

 

Måluppföljning och politiska satsningar 2022 

 

1.1.1 Mål 1: Barn och ungas delaktighet i socialtjänstens utredningar 
ska öka jämfört med föregående år 

 

Mätetal:  Enkät som används vid utredningar av barn. 

 

Aktiviteter: Samtal i socialsekreterargruppen om syften med barnsamtal, 

lika viktigt att ge barnen information som att inhämta 

information från barnet. Tillämpning av Socialstyrelsens 

material ”Att samtala med barn” Webbinarium via IVO 

tillsammans för ett förstärkt barnrättsperspektiv. Arbete utifrån 

partnering for safety, mappa utifrån risk och skydd med barnen 

i större utsträckning.  Inreda samtalsrum som är anpassade för 

barn. Träffa barnen mer. Ge barn tillräcklig och rätt 

information, kopplat till KASAM. Kommunicera resultatet av 

utredningen, göra avslut. Att på barnets behov och 

föräldraförmåga.  

Status: 2022-12-31 

 

 

Resultat: Målet bedöms uppfyllt utifrån att aktiviteterna är genomförda. 
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1.1.2 Mål 2: Högre andel vuxna med ekonomiskt bistånd ska gå till 
arbete under 2022 jämfört med föregående år 

Mätetal:  Antal hushåll med ekonomiskt bistånd.  

                      Antal personer som går vidare i arbete. 

 

Aktiviteter: Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och enheten för 

ekonomiskt bistånd Beslut fattas enligt 4 kap 4 § SoL om 

kompetenshöjande verksamhet på arbetsmarknadsenheten. 

Fokus har varit målgruppen som har uppburit ekonomiskt 

bistånd i minst 1 år. 

 

Status: 2022-12-31 

De personer verksamheterna arbetar med står långt från 

arbetsmarknaden, och faller utanför Arbetsförmedlingen över 

tid. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat 

jämfört med föregående år, vilket delvis kan förklaras av att 

personer fått extratjänster och därmed får lön. Flertalet 

extratjänster har upphört under hösten 2022 och det finns en 

risk att personerna har svårt att få ett ordinarie arbete därefter. 

Två personer har erbjudits introduktionsjobb, vilka ersätts med 

80%. 

 

Resultat: Målet uppnås. 

Målet att fler vuxna med ekonomiskt bistånd ska gå till arbete 

uppnås, då fler idag är självförsörjande genom arbete. En del 

av minskningen hänförs till subventionerade arbeten och 

tidsbegränsade anställningar. För att få ett arbete på den 

ordinarie arbetsmarknaden krävs mer arbete med deltagarna, 

för att deltagaren ska lära sig ett arbete och öka sin 

anställningsbarhet. 

 

 

 

1.1.3 Politiska satsningar  

Några politiska satsningarna under 2022 har inte gjorts utifrån det 

budgetunderskott och den osäkerhet som har funnits gällande 

Socialnämndens verksamheter. Flera äskanden i tilläggsbudget har också 

avslagits. Den satsning som beviljats i tilläggsbudget avser tillskott till 

pågående renovering av Södergården. 
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2 Nyckeltal / Prestationstal 

Nedan redovisas nyckeltal för april månad 2022 som kommer att följas upp 

nästkommande år. För att kunna ha jämförbara mätningar utgår 

verksamheten från april månad som riktmånad.  

April 2022 
1. Genomsnittlig väntetid till äldreboende (-) 57 dagar från det de ansökt till de kan flytta in 
(första halvan av året) 
2. Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ (Kolada, 30 923, år 2021) 
2.1 Kostnad äldre, funktionsnedsättning (SoL,LSS,SFB), kr/inv (Kolada, 23 404, år 2021) 
2.2. Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (Kolada, 5 109, år 2021) 
2.3 Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv (Kolada, 3 280, år 2021) 
2.4 Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv (Kolada, 2 234, år 2021) 
3. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (Kolada, 1 041 772, år 2021) 
4. Utjämningsavgift LSS utjämningssystem: -12 627 024 kr (prel 2023) 
5. Antal hemtjänsttimmar (7-22); (xx); Antal nattinsatser (xx); Antal trygghetslarm (390), Antal 
matdistribution (129) 
6. Antal boendestöd, (44) 
7. Antal externa placeringar, vuxna (3) 
8. Antal placeringar på HVB och familjehem, barn och unga (42 varav 6 på 
HVB/SIS/Stödboende) 
9. Antal barn och unga med öppna insatser IFO (75 beslut, varav 2 olika öppenvårdsbeslut 
(64 individer handlar det om) 
10. Antal hushåll med försörjningsstöd (92 hushåll) 
11. Sjuklönens andel av total lönekostnad (4,9% av total lönekostnad) 
12. Sjuklönekostnad i kkr (565,8 tkr) 
13. Antal orosanmälningar barn (56 orosanmälningar) 
14. Utbildningsnivå baspersonal (andel med undersköterskekompetens) 
15. Genomsnittlig nattfasta på särskilt boende 
16. Antal fordon totalt i förvaltningen (48 varav 1 släp och 2 Bussar) 
17. Långtidsfrånvarons andel av total sjukfrånvaro (31,74% (sjukfrånvaro from dag 60)) 
18. Frisktal (frisknärvaro) (89,82%) 
19. Andel patienter med munhälsobedömning under den sista tiden i livet (Palliativregistret) 
20. Andel närstående som erbjudits efterlevandesamtal (Palliativregistret) 
21. Andel sjukfrånvaro av total arbetstid, % (10,18%) 
22. Antalet rapporterade arbetsskador (se nedan Kia) 
23. Antal rapporterade tillbud (se nedan Kia) 
24. Antal personer inom daglig verksamhet (51) 
25. Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv (Kolada, 1264, år 2021) 
26. Antal personer kontaktperson LSS (27) 
27. Antal personer kontaktperson SoL (vuxna) (5) 
28. Antal personer med ledsagning LSS och timmar (6 med totalt 18 timmar/v) 
29. Antal patienter med delegerad HSL insats som utförs av hemtjänstpersonal (117) 
30. Antal timmar schablon, delegerade HSL inkl träning 
  
 

 

Statistik Genomförandeplaner (IGP) 

642 brukare har IGP. Av dessa är 601 inom sex månader, medan 41 inte 

följts upp under de senaste sex månaderna.  

116 brukare saknar IGP. Två (2) brukare har avböjt. 

 

Jämförelse mellan 2021 och 2022 - Brukare med genomförandeplan: 

2021: 526 av 560 (94 procent)  2022: 642 av 760 (84 procent) 

  

Planen är över sex månader: 

2021: 47, plus åtta där uppgift saknas              2022: 41 

 

Brukare som saknar genomförandeplan: 

2021: 34 av 560                                                 2022: 116 av 760 
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Notering: Det har skett en förändring i upplägg kring vilka brukare som ska ha 

genomförandeplan. Även de med mat som bistånd ska ha genomförandeplan, vilket inte var 

fallet 2021. Detta försvårar jämförelserna mellan åren. 

 

Socialförvaltningens volymer:  
  Jan Fe

b 
Ma
r 

Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Äldreomsorg                         
Totalt antal 
personer med 
hemtjänst 

418 42
2 

42
5 

422 417 416 423 440 436 439 440 442 

Beviljade 
hemtjänsttim
mar  

9 
539 

8 
60
1 

9 
22
3 

9 
044 

9 
189 

8 
385 

8 
835 

9 
059 

8 
432 

9 
028 

9 
297 

10 
012 

Genomsnittlig
t antal 
beviljade 
hemtjänsttim
mar 

22,7 20,
4 

21,
7 

21,4 22,0 20,4 20,8 20,6 19,3 20,
6 

21,1 22,
6 

Antal 
personer i 
särskilt 
boende 

88 87 88 84 85 84 81 82 83 80 79 73 

Antal nya 
beslut om 
särskilt 
boende 

3 5 1 1 0 0 2 2 1 5 4 5 

Antal beslut 
om särskilt 
boende som 
inte verkställts 
inom tre 
månader 

13 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemsjukvård                         
Antal 
patienter 
inskrivna i 
Kommunal 
Hälso- och 
Sjukvård 

429 44
8 

48
3 

493 518 543 537 554 576 581 630 772 

Antal 
patienter 
inskrivna i 
mobilt team 
via 
Hälsostaden 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 

Antal 
patienter 
inskrivna i 
mobilt team 
via 
Solljungahäls
an 

59 58 56 55 54 52 47 52 52 50 49 50 

Antal 
patienter 
inskrivna i 
mobilt team 
via 
Örkelljunga 
VC  

2 2 2 Inge
n 

upp
gift 

Inge
n 

upp
gift 

Inge
n 

upp
gift 

Inge
n 

upp
gift 

Inge
n 

upp
gift 

Inge
n 

upp
gift 

2 2 2 

LSS                         
Antal 
personer med 
beslut enligt 
LSS 

104 10
5 

10
7 

109 111 111 94    94 
  

    
94 

112 108 108 

Antal 
personer med 
boendestöd 

40 41 45 46 49 51 47 48 47 44 43 44 
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Antal LSS-
beslut som 
inte verkställts 
inom tre 
månader 

3 3 3 - - - 1 0 0 1 0 0 

IFO                         
Antal barn 
och unga i 
familjehem 

37 38 38 35 34 35 37 37 39 36 34 34 

Antal barn i 
HVB inkl. SIS 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 

Antal 
personer med 
Stödboende 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 

Antal 
personer med 
Skolplacering/
LSS 

2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Antal 
personer med 
Öppenvårdsin
satser 

56 58 67 - - - 43 37 28 37 38 35 

Antal vuxna 
missbrukare 
på institution 

1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

*Antal hushåll 
ekonomiskt 
bistånd 
inrikes födda 

56 52 49 58 54 56 47 51 52 49 52 ** 
Ing
en 
upp
gift 

*Utbetalt 
ekonomiskt 
bistånd 
inrikes födda  

441 
000 

43
2 
00
0 

40
3 

00
0 

474 
000 

414 
000 

437 
000 

383 
000 

419 
000 

469 
000 

445 
000 

484 
000 

** 
Ing
en 
upp
gift 

*Antal hushåll 
ekonomiskt 
bistånd 
utrikes födda 

45 35 34 32 32    33 
  

31 34 31 30 31 ** 
Ing
en 
upp
gift 

*Utbetalt 
ekonomiskt 
bistånd 
utrikes födda 

384 
000 

30
1 
00
0 

28
9 

00
0 

313 
000 

213 
000 

282 
000 

243 
000 

306 
000 

250 
000 

223 
000 

258 
000 

** 
Ing
en 
upp
gift 

Sjukfrånvaro 
% 

14,4
0% 

12,
24
% 

6,1
8% 

6,63
% 

7,78
% 

7,10
% 

6,63
% 

7,78
% 

9,46
% 

9,8
6%  

 
10,5

% 

10,
81
% 

 

  
Antal årsarbetare 2018 - 2022  

År Månad Antal årsarbetare  
2018 April 300,58 

  September 338,68 
2019 April 342,49 

  September 381,31 
2020 April 354,09 

  September 396,46 
2021 April 402,12 

  September 449,05 
2022 April 397,24 

  September 421,58 
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Antal KIA: 177 händelser under året är inrapporterade, varav 

riskobservationer 41, tillbud 97, olycksfall 39.   
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3 Ekonomi / Resultat   

3.1 

Resultat  

Resultatet år 2022 är ett underskott på 14,9 mkr gentemot budget.  

Intäkterna är 9,2 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  

7,7 mkr      Bidrag 
1,6 mkr Hemtjänstavgifter 
  
Kostnaderna är 24,1 mkr högre än budgeterat. Det beror främst på följande:  
17 mkr Personalkostnader 
6 mkr Övriga kostnader  
1 mkr                Lokal och markhyror 
 
 

Covid pandemin och stigande inflation är de främsta bidragande faktorer 

bakom dem ökade kostnader för året 2022 vilket har blivit ett komplex år att 

navigera sig genom. Det som är mest direkt kopplat eller påverkat av 

pandemin är just personalkostnader som ökade med 6 mkr från 2021 då 

pandemin höll sig kvar till våren av 2022. Detta pga ett ökat bemanningstal. 

 

En utmaning för Socialförvaltningen har varit att ställa om verksamheten till 

den normala personalbemanningen. Med en minskning av personalkostnader 

på 10% för det sista kvartalet 2022 visar detta på att anpassningen går åt rätt 

håll. 

Förbrukningsmaterial hade också stigit kraftigt under pandemin år 2021 men 

med pandemins slut och snabb inbromsning av inköp av Covid relaterade 

artiklar märktes en minskning och därmed en besparing av 

förbrukningsmaterial på 3 mkr. 

 

I samband med pandemins slut började Rysslands krig mot Ukraina vilket är 

en annan bidragande faktor till den stigande inflationen som präglar 2022. 

För att ge ett tydligt exempel på inflationens påverkan på omkostnader kan 

vi jämföra elkostnader från 2021 på 1 323 mkr mot 2022 på 1 831 mkr dvs 

en ökning på en halv miljon.  

  

Övriga bidragande faktorer som påverkade resultatet, är bland annat ett 

beslut från Kommunstyrelsen som innebär att 500 tkr i statsbidrag från 

Migrationsverket har tagits bort från Socialnämnden våren 2022. 

Socialnämnden hade kostnader för månader januari till april. Beslutet togs 

inte hänsyn till dessa fyra månader vilket medfört ett underskott på strax 

över 200 tkr. 

 

En återbetalning till Migrationsverket på grund av felaktig ersättning 

resulterade i en minskning av likvidamedel på 580 tkr. 
 

Under hösten 2022 har både bemanningsenhet, Time Care och 

bemanningshandbok avvecklats/avslutats vilket inneburit vissa slut 

faktureringar i samband med uppsägning av avtal med Time Care.  
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Utfall för 2022 

Ofinansierade kostnaderna för heltidsnorm, borttagning av delade turer, 

minskade hyresintäkter, merkostnader pga inflation, ökande elkostnader, 

pandemins effekter med hänsyn till sjukfrånvarotröskeln pga restriktioner 

vid förkylningssymptom. Någon utökad ram för ökade volymer inom 

hemtjänst, LSS, korttids/fritids LSS, lagkrav såsom fast omsorgskontakt i 

hemtjänst. 

Underskottet för 2022 härleds till flera faktorer:  

- heltidsarbete som norm,  

- borttagning av delade turer,  

- ökat antal brukare inom hemtjänsten,  

- snabbare utskrivningar från sjukhus som medför större behov av 

biståndsinsatser och kommunal hälso- och sjukvård,  

- större antal brukare som är beviljade korttids/fritids LSS,  

- ett visst antal brukare med omfattande timmar personlig assistans 

som Försäkringskassan inte beviljat assistansersättning, 

- ett större antal familjehemsplaceringar,  

- kommunal egenregi för personlig assistans som har 

kostnadsutveckling över Försäkringskassan schablonersättning.  

  

Ovanstående faktorer kvarstår även under 2023 och därutöver tillkommer 

ökande kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd, arvodet för 

familjehemsplaceringar, inflation/omvärldsfaktorer, färre statsbidrag, 

löneutvecklingen, driftskostnader. Prognosen är dock osäker med hänsyn till 

övriga budgetavvikelser som tidigare nämnts samt omvärldsfaktorer som 

driver på befintliga kostnader. 

  

Inflationen är en intensiv utveckling vilket kommer att påverka hela 

verksamheten exempelvis kostnader för bostadsanpassningsbidrag. 

  

 

Omställning till Nära vård innebär, inte bara fler insatser i hemmet, utan 

även mer avancerade insatser hos multisjuka patienter med omfattande 

omvårdnadsbehov vilket kräver mer resurser, avancerad kompetensnivå för 

vård- och omsorgspersonal, både hemtjänst sjuksköterskor och rehab. 

Hjälpmedelskostnaden påverkas också av detta, fler hjälpmedel, mer 

avancerade. Snabba hemgångar innebär också sjukare patienter initialt med 

mer insatser som sen kan minskas, även här belastas hemtjänst, rehab och 

hjälpmedelskontot i mycket större utsträckning än tidigare. 
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Nettoinvesteringar 2022 

 

Investeringsbudget 2022 uppges för året vara 3,5 mkr varav 1 500 mkr ska 

tas vidare med in i investeringsbudget för 2023 då den inte utnyttjas.  

Investeringar på 1 mkr genomfördes i Södergården under 2022.  

Investeringar var nödvändiga för att hålla Södergården modern och 

välfungerande med uppgraderingen av hissar och diverse nödvändiga 

inventarier i Södergården. 

  

 

 

 

    
Projekttid Totalutgift Årets investeringar 

Projektn

ummer 
Benämning 

projekt 
Startår Planerat 

färdigställt 
Total 

budget 
Total 

prognos 
Avvikelse Budget Varav 

TB 

(ingår i 

budget) 

Utfall 

2022 
Avvikelse 

mot budget 

inkl TB 

  
Ombyggnad 

södergården 
2022 2024   

  
3,5 mkr 

  
1mkr -2,5 mkr 
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Bilaga 1, budget och utfall per enhet och verksamhet  

 

Nettoresultat(Mkr)                        Utfall  
        2022 

      Budget 
         2022 

Avvikelse 
     2022 

     Utfall 
      2021 

Verksamhetens intäkter 61 53 8 64 

Verksamhetens 
kostnader 

-298 -275 -23 -294 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-237 -222 -14,9 -230 
 

 

Verksamhet (Mkr) Utfall 

2022 

Budget 

2022 

Avvikelse 

2022 

Utfall 

2021 

Nämnd -0,6 -0,7 0,1 0,2 

Ledningsadministration -8,5 -7,5 -1,0 -0,9 

Administration ÄO/HSL -4 -6,2 2,2 -0,9 

Hemtjänst -61,2 -53,5 -7,6 -2 

Boende -70,8 -63,9 -6,7 -5,8 

Administration -5,8 -7,2 1,5 0,5 

LSS -24,4 -20,3 -4,2 -1,45 

Personlig assistans -14,6 -12,3 -2,3 -4,2 

Funktionshinder, övrigt -5,9 -6,3 0,4 0,2 

IFO Vuxen -4,6 -5,5 0,9 -0,55 

IFO Barn och unga -27,0 -25,8 -1,3 -0,3 

IFO Ekonomiskt bistånd -9,4 -11 1,5 -1,2 

Flyktingverksamhet 2,7 -0,5 3,2 1,8 

AME -2,9 -1,3 -1,6 1,1 

Verksamhetens 

nettokostnader 

-237 -222 -14,9 -13,5 

 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 2023-03-07
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

(10) SN.2023.91

Ekonomisk information till socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
I samband med socialnämndens beslut 2023-01-31 § 19 om
internbudget för 2023, beslutas följande:

· Socialförvaltningen får i uppdrag att fortsätta hantera
identifierade risker för budgetavvikelser samt månadsvis
redogöra för detta arbete.

· Socialförvaltningens controller månadsvis lämnar ekonomisk
redovisning till nämnden.

Socialförvaltningen och controller har tagit fram en ekonomisk
redovisning till socialnämnden 2023-03-07.

Beslutsunderlag
Ekonomisk redovisning till socialnämnden 2023-03-07.pdf

____________

Expedieras till:



Ekonomisk redovisning 7 mars 2023
Socialförvaltningen 



Utbetald lön
Caroline)
Kronor

Arbetad tid 
Caroline)
Timmar

Antal 
personer 

med  
hemtjänst

Antal 
personer 

med  
hemsjukvård

Antal 
vårddygn 
särskilt 
boende

Utbetalt 
ekonomiskt 

bistånd 

Utbetald 
ersättning 

familjehem, hvb
hem, externa 
placeringar

Nov 
2022

12 387 442,16 74 332 440 630 2 286 
(76,2)

842 841,34 1 955 192

Dec 
2022

11 986 297,15 72 799 442 772 2 334 
(75,3)

790 373,91 1 880 865

Jan 
2022

13 124 314,98 80 469 418 390 2 462 
(79,4)

583 756,27 2 097 522

Jan 
2023

12 555 653,10 73 711 429 785 2 376 
(76,6)

815 331,09 1 743 122



Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Äldreomsorg

Hemtjänstkund

er

418 422 425 422 417 416 423 440 436 439 440 442

Beviljade 

hemtjänsttim.

9 539 8 601 9 223 9 044 9 189 8 385 8 

835

9 059 8 432 9 028 9 297 10 

012

Genomsnittligt 

antal beviljade 

hemtjänsttim

22,7 20,4 21,7 21,4 22,0 20,4 20,8 20,6 19,3 20,6 21,1 22,6

Antal personer i 

särskilt boende

88 87 88 84 85 84 81 82 83 80 79 73

Antal nya beslut 

om särskilt 

boende

3 5 1 1 0 0 2 2 1 5 4 5

Ej verkställts 

inom tre 

månader

13 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Hemsjukvård

Pat. 

hemsjukvård

429 448 483 493 518 543 537 554 576 581 630 772

Mobilt team via 

Hälsostaden

2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3

Mobilt team via 

Solljungahälsan

59 58 56 55 54 52 47 52 52 50 49 50

Mobilt team via 

Örkelljunga VC 

2 2 2 - - - - - - 2 2 2

LSS

Brukare LSS 104 105 107 109 111 111 94 94 94 112 108 108

Boendestöd 40 41 45 46 49 51 47 48 47 44 43 44

Ej verkställts 

inom tre 

månader

3 3 3 - - - 1 0 0 1 0 0

IFO Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Barn och 

unga i 

familjehem

37 38 38 35 34 35 37 37 39 36 34 34

Antal barn i 

HVB inkl. SIS

4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1

Antal 

personer med 

Stödboende

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2

Antal 

personer med 

Skolplac/LSS

2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Antal 

personer med 

Öppenvård.

56 58 67 - - - 43 37 28 37 38 35

Vuxna 

missbruk 

institution

1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1

*Hushåll eko. 

bistånd inrikes 

födda

56 52 49 58 54 56 47 51 52 49 52 **

Inge

n 

upp

gift

Eko. bistånd

inrikes födda 

441 

000

432 

000

403 

000

474 

000

414 

000

437

000

383

000

419

000

469

000

445 

000

484

000

**

* Eko. bistånd 

utrikes födda

45 35 34 32 32

33

31 34 31 30 31 **

*Eko. bistånd 

utrikes födda

384 

000

301 

000

289 

000

313 

000

213 

000

282

000

243

000

306

000

250

000

223 

000

258 

000

** 

Sjukfrånvaro 

%

14,4

0%

12,2

4%

6,18

%

6,63

%

7,78

%

7,1

0%

6,6

3%

7,78

%

9,46

%
9,86

% 10,5

%

10,8

1%



Sammanträdesprotokoll 2023-03-07
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

(11) SN.2023.90

Information om familjehem och familjehemsplaceringar

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Myndighetschefen kommer att informera om familjehem och
familjehemsplaceringar.

Tid avsatt för presentationen klockan 15.00-15.30.

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2023-03-07
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

(12) KLK.2022.69 00

Motion om införande av system för måltidsvän (M)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att översända kompletterande yttrande till kommunfullmäktige,

i enlighet med socialförvaltningens förslag per 2023-02-07.

Sammanfattning
Theresa Rosbäck (M) har lämnat följande motion:

"För några år sedan lade jag en motion om att utreda möjligheten att
införa en sk. måltidsvän. Den senior som känner sig ensam paras ihop
med en volontär för att slippa sitta ensam och äta varje dag. Tanken är
att man ska ha måltidsvännen under en tid och på så sätt komma i
kontakt med dagverksamhet och restaurang, eller hemma där den äldre
förhoppningsvis får ett väckt intresse att delta och på detta sätt kunna
komma ut i ett socialt sammanhang. Klarar den äldre personen inte att
gå ut så blir måltidsvännen istället sällskap genom att äta hemma hos
den äldre.

Kostanden för måltidsvännerna är låg. Den äldre betalar fortfarande för
sin egen mat precis som innan och kommunen betalar maten för
volontären, som ofta själv är pensionär.

Att satsa på bra mat och goda måltidssituationer så att de äldre får
matlust och äter är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna man
kan göra för äldre. Det minskar fall, det minskar ensamhet och det ökar
tryggheten. Idag med den situation som pandemin skapat är det ännu
fler äldre som isolerats och sitter ännu ensammare än innan. Något som
är tärande och ger en ensamhet som är svår att bryta och kan leda till
större stor psykisk ohälsa. Att alltid äta ensam är också tråkigt och
gynnar ofta inte aptiten något som också påverkar medicinering och
mående i stort med dåligt matintag som följd.

Genom att införa måltidsvän kan vi erbjuda våra äldre något extra för
att deras mående ska bli bättre - bryta isoleringen för både de som som
inte kan ta sig någonstans men även för se äldre som pga ålder och
skörhet inta kan ha dagligt umgänge men ändå är såpass pigga att se
vill och behöver ha en känsla av sammanhang.
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Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Jag vill därför att:
Att man snarast i Örkelljunga kommun inför systemet med sk.
måltidsvän som ett led att ge våra äldre en chans att kunna få
måltidssällskap, social gemenskap och därigenom förbättrad
livskvalitet."

Socialnämnden behandlar ärendet 2022-06-07 § 89. Socialnämnden
överlämnar yttrande från dåvarande anhörigkonsulenten som
socialnämndens yttrande i ärendet, samt föreslår att motionen ska anses
besvarad.

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2022-09-26 § 75.
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
socialnämnden, med uppdrag att redovisa en helhetsbild avseende
möjligheter och konsekvenser av ett system med måltidsvän. Det ska
ingå ekonomiska aspekter och en beskrivning av möjligheterna att
bedriva volontärverksamhet.

Socialförvaltningen har per 2023-02-07 utarbetat ett kompletterande
yttrande för att besvara återremissen. I yttrandeförslaget beskrivs
inledningsvis vilka planer som finns kring arbete med ofrivillig
ensamhet i socialnämndens verksamhetsområde. Därefter beskrivs
möjligheter och konsekvenser av att införa ett system med måltidsvän,
samt vilka ekonomiska konsekvenser ett sådant system bedöms
innebära.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med kompletterande yttrande om motion om
måltidsvän.pdf
Protokoll 2022-09-26 - KF §75
Motion Måltidsvän.pdf
Protokoll 2022-06-07 - SN § 89
Tjänsteskrivelse med yttrande från anhörigkonsulenten om motionen
om måltidsvän.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott



 

 
 

 

 
Socialförvaltningen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2023-02-07 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Kompletterande yttrande avseende motion om 
införande av system med måltidsvän 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås översända detta kompletterande svar till 

kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har begärt kompletterande svar från socialnämnden 

avseende motionen om införande av system med måltidsvän. 

Socialförvaltningen har utarbetat följande kompletterande yttrande. 

 

Yttrande 

Socialnämnden behandlade ärendet 2022-06-07 § 89. Socialnämnden 

överlämnade då yttrande från dåvarande anhörigkonsulenten som 

socialnämndens yttrande i ärendet, samt föreslog att motionen skulle anses 

besvarad. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 § 75 att återremittera ärendet till 

socialnämnden, med uppdrag att redovisa en helhetsbild avseende 

möjligheter och konsekvenser av ett system med måltidsvän. Det ska ingå 

ekonomiska aspekter och en beskrivning av möjligheterna att bedriva 

volontärverksamhet. 

 

Övergripande arbete mot ofrivillig ensamhet 

Socialförvaltningens uppfattning är att arbetet med att motverka ofrivillig 

ensamhet bland äldre är viktigt och nödvändigt. Förvaltningen genomgår en 

större omstrukturering där en ny enhet håller på att utformas, 

förebyggandeenhet. I takt med att enheten utvecklas kommer även möjlighet 

att återstarta väntjänst i samverkan med föreningar undersökas. Det är därför 

av vikt att avvakta denna utveckling av förebyggandenehet som syftar på att 

arbete förebyggande och preventivt med olika målgrupper inom 

socialnämndens verksamhetsområde.  

 

Möjligheter och konsekvenser av att införa system med måltidsvän 

Ett system med måltidsvän skulle kräva någon form av volontärverksamhet. 

Följande måste uppnås: 

1. Att det finns kommuninvånare som vill och kan ställa upp som 

volontärer kring enskildas måltider. 

2. Att kommunen samordnar volontärernas arbete och deras besök hos 

äldre, vilket innebär att det måste finnas minst en kommunanställd 

som inom sin tjänst arbetar med samordningen. 



 

Datum 

2023-02-07 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

Volontärverksamhet fanns fram till första halvåret 2021. Det har kallats för 

väntjänst, och därefter för frivilligverksamhet. Ansvarig för denna 

verksamhet var en tidigare anhörigkonsulent. Volontärerna gav ofta stöd när 

brukare behövde tas sig till läkare eller liknande. Frivilligverksamheten 

avvecklades i samband med byte av anhörigkonsulent under 2021. Under en 

längre tid hade det varit svårt att rekrytera nya frivilliga. Efterhand som 

tidigare frivilliga slutade, blev det färre och färre kvar. Anhörigkonsulenten 

som tillträdde under 2021 arbetade inte vidare med frivilligverksamhet, utan 

prioriterade andra insatser för att stödja anhöriga. För närvarande är 

funktionen som anhörigkonsulent vakant. 

 

Ska måltidsvän införas via volontärer krävs att verksamheten återstartas. Det 

måste inledningsvis göras försök att rekrytera nya frivilliga med fokus på att 

äta måltider med brukare. Det är omöjligt att på förhand definitivt avgöra om 

rekryteringen kommer att lyckas eller inte. Erfarenheterna från tidigare 

verksamhet är att det är svårt att rekrytera. Ett sätt att underlätta 

rekryteringen är att erbjuda arvode av något slag till måltidsvännen, men då 

blir verksamheten kostnadsdrivande. 

 

Parallellt måste en förfrågan göras till äldre om de är intresserade av att få en 

måltidsvän. Dessa förfrågningar måste även hanteras löpande eftersom det 

tillkommer nya brukare. 

 

Kommunen behöver ha en funktion som sköter rekrytering av volontärer 

samt hanterar intresseanmälningar från äldre och koordinerar besöken. 

Det är troligt att socialförvaltningen behöver avsätta en halvtidstjänst i 

uppstartsskedet. För att undvika beroende av en person kan det behövas 

ytterligare någon som kan ersätta vid behov. 

 

Kostnaden ryms inte inom budget och är inte någon lagstadgad verksamhet. 

Socialnämnden har betydande underskott som det arbetas med att komma till 

rätta med. Det kommer bli svårt att prioritera frivilligverksamhet och 

volontärverksamhet. 

 

Ekonomiska aspekter och möjligheter att bedriva volontärverksamhet 

Volontärverksamhet/frivilligverksamhet kommer att innebära en kostnad. 

Uppskattningsvis behövs en halvtidstjänst i uppstartsskedet.  

Vidare behöver det avgöras vilken typ av ersättning som volontärerna ska få, 

vilket i sin tur leder till vissa tillkommande kostnader.  

 

I motionen nämns att kommunen ska betala måltidsvännens lunch. Med 

utgångspunkt från föreslagen taxa för måltidsdistribution är kostnaden 60 

kronor för leverans till ordinärt boende och 65 kronor för enskild måltid på 

särskilt boende. Om kommunen ska betala för 25 måltider per vecka till 

volontärer i ordinärt boende, blir kostnaden 1 500 kronor per vecka, eller 

78 000 kronor per år. 

 

Eventuellt kan reseersättning tillkomma, om det bestäms att detta ska 

erbjudas till volontären. 

 



 

Datum 

2023-02-07 
 

 
Sida 

3(3) 
 

 

Kostnaden ryms inte inom budget och är inte någon lagstadgad verksamhet. 

 

 

Konsekvenser för barn 

Berör inte barn. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beskrivs ovan i yttrandet. 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Berör inte diskrimineringslagstiftningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Gabriela Arvidsson, socialchef 

Anders Svensson, nämndssekreterare  
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §75 KLK.2022.69 00

Motion om införande av system för måltidsvän (M)

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
socialnämnden, med uppdrag att redovisa en helhetsbild avseende
möjligheter och konsekvenser av ett system med måltidsvän. Det
ska ingå ekonomiska aspekter och en beskrivning av möjligheterna
att bedriva volontärverksamhet.

Kenneth Jacobsson (M) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning
Theresa Rosbäck (M) har lämnat följande motion:

"För några år sedan lade jag en motion om att utreda möjligheten att
införa en sk. måltidsvän. Den senior som känner sig ensam paras ihop
med en volontär för att slippa sitta ensam och äta varje dag. Tanken är
att man ska ha måltidsvännen under en tid och på så sätt komma i
kontakt med dagverksamhet och restaurang, eller hemma där den äldre
förhoppningsvis får ett väckt intresse att delta och på detta sätt kunna
komma ut i ett socialt sammanhang. Klarar den äldre personen inte att
gå ut så blir måltidsvännen istället sällskap genom att äta hemma hos
den äldre.

Kostnaden för måltidsvännerna är låg. Den äldre betalar fortfarande för
sin egen mat precis som innan och kommunen betalar maten för
volontären, som ofta själv är pensionär.

Att satsa på bra mat och goda måltidssituationer så att de äldre får
matlust och äter är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna man
kan göra för äldre. Det minskar fall, det minskar ensamhet och det ökar
tryggheten. Idag med den situation som pandemin skapat är det ännu
fler äldre som isolerats och sitter ännu ensammare än innan. Något som
är tärande och ger en ensamhet som är svår att bryta och kan leda till
större stor psykisk ohälsa. Att alltid äta ensam är också tråkigt och
gynnar ofta inte aptiten något som också påverkar medicinering och
mående i stort med dåligt matintag som följd.

Genom att införa måltidsvän kan vi erbjuda våra äldre något extra för
att deras mående ska bli bättre - bryta isoleringen för både de som inte
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

kan ta sig någonstans men även för se äldre som pga ålder och skörhet
inta kan ha dagligt umgänge men ändå är såpass pigga att se vill och
behöver ha en känsla av sammanhang.

Jag vill därför att: Att man snarast i Örkelljunga kommun inför
systemet med sk. måltidsvän som ett led att ge våra äldre en chans att
kunna få måltidssällskap, social gemenskap och därigenom förbättrad
livskvalitet."

Kommunfullmäktige beslutar 2022-03-28 § 22 att överlämna motionen
till socialnämnden för beredning.

Som en del av socialnämndens beredning har socialförvaltningens
anhörigkonsulent lämnat ett yttrande. Anhörigkonsulenten skriver:
"För att konceptet Måltidsvän ska kunna införas i Örkelljunga behöver
det finnas en volontärverksamhet i kommunen. I dagsläget saknas det
en sådan sedan våren 2021, med förklaring att det var svårt att engagera
samhället till att anmäla sitt intresse som volontärer. Om en sådan
verksamhet startar igen behöver det finnas en volontärsamordnare, en
verksamhetsplan samt tydlig målsättning för verksamheten. Det
behöver även genomföras en behovsanalys för att få en uppskattning
om hur många seniorer som är intresserade av att få sällskap under sin
måltid. Undertecknad bedömer att det är viktigt att arbeta med
förebyggande insatser och att konceptet Måltidsvän skulle kunna vara
ett gott alternativ. Men med tanke på att det saknas en
volontärverksamhet, samt kunskap kring behovet är konceptet svårt att
genomföra i dagsläget.”

Socialnämnden behandlar ärendet 2022-06-07 § 89. Socialnämnden
överlämnar yttrandet från anhörigkonsulenten som socialnämndens
yttrande i ärendet, samt föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2022-09-07 § 151.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska besvaras i enlighet med
socialnämndens yttrande.

Förslag vid sammanträdet
Theresa Rosbäck (M), med instämmande av Minette Jansson (S) och
Thomas Bjertner (S), yrkar bifall till motionen.

Christer Unosson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Martin Gustafsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till
socialnämnden, med uppdrag att redovisa en helhetsbild avseende
möjligheter och konsekvenser av ett system med måltidsvän. Det ska
ingå ekonomiska aspekter och beskrivning av möjligheterna att bedriva
volontärverksamhet.

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

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-09-07 - KS § 151
Motion Måltidsvän.pdf
Protokoll 2022-06-07 - SN § 89
Tjänsteskrivelse med yttrande från anhörigkonsulenten om motionen
om måltidsvän.pdf
____________

Expedieras till:
Socialnämnden (för åtgärd)



 
                 

         SkånesFagerhult den 1/3 2022 

Motion 

För några år sedan lade jag en motion om att utreda möjligheten att införa en sk. .  måltidsvän. Den 
senior som känner sig ensam paras ihop med en volontär för att slippa sitta ensam och äta varje dag.  
Tanken är att man ska ha måltidsvännen under en tid och på så sätt komma i kontakt med 
dagverksamhet och restaurang, eller hemma där den äldre förhoppningsvis får ett väckt intresse att 
delta och på  detta sätt kunna komma ut i ett socialt sammanhang. 
Klarar den äldre  personen inte att gå ut så blir måltidsvännen istället sällskap genom  att äta hemma 
hos den äldre. 
Kostanden för måltidsvännerna är låg. Den äldre betalar fortfarande för sin egen mat precis som 
innan och kommunen betalar maten för volontären, som ofta själv är pensionär.  

Att satsa på bra mat och goda måltidssituationer så att de äldre får matlust och äter är en av de 
viktigaste förebyggande åtgärderna man kan göra för äldre.  Det minskar fall, det minskar ensamhet 
och det ökar tryggheten. Idag med den situation som pandemin skapat är det ännu fler äldre som 
isolerats och sitter ännu ensammare än innan. Något som är tärande och ger en ensamhet som är 
svår att bryta och kan leda till större stor psykisk ohälsa.  
Att alltid äta ensam är också tråkigt och gynnar ofta inte aptiten något som också påverkar 
medicinering och mående i stort med dåligt matintag som följd. 

Genom att införa måltidsvän kan vi erbjuda våra äldre något extra för att deras mående ska bli 
bättre - bryta isoleringen för både de som som inte kan ta sig någonstans men även för se äldre som 
pga ålder och skörhet inta kan ha dagligt umgänge men ändå är såpass pigga att se vill och behöver 
ha en känsla av sammanhang. 

Jag vill därför att: 

Att man snarast  i Örkelljunga kommun inför systemet med sk. måltidsvän som ett led att ge 
våra äldre en chans att kunna få måltidssällskap, social gemenskap och därigenom förbättrad 
livskvalitet.  

Theresa Lindahl (M) 

Ledamot Fullmäktige 
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SN § 89 KLK.2022.69 00

Motion om införande av system för måltidsvän (M)

Socialnämnden beslutar
att överlämna yttrandet från anhörigkonsulenten som

socialnämndens yttrande i ärendet, samt
att föreslå att motionen ska anses besvarad.

Sammanfattning
Theresa Rosbäck (M) har lämnat följande motion:

"För några år sedan lade jag en motion om att utreda möjligheten att
införa en sk. måltidsvän. Den senior som känner sig ensam paras ihop
med en volontär för att slippa sitta ensam och äta varje dag. Tanken är
att man ska ha måltidsvännen under en tid och på så sätt komma i
kontakt med dagverksamhet och restaurang, eller hemma där den äldre
förhoppningsvis får ett väckt intresse att delta och på detta sätt kunna
komma ut i ett socialt sammanhang. Klarar den äldre personen inte att
gå ut så blir måltidsvännen istället sällskap genom att äta hemma hos
den äldre.

Kostnaden för måltidsvännerna är låg. Den äldre betalar fortfarande för
sin egen mat precis som innan och kommunen betalar maten för
volontären, som ofta själv är pensionär.

Att satsa på bra mat och goda måltidssituationer så att de äldre får
matlust och äter är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna man
kan göra för äldre. Det minskar fall, det minskar ensamhet och det ökar
tryggheten. Idag med den situation som pandemin skapat är det ännu
fler äldre som isolerats och sitter ännu ensammare än innan. Något som
är tärande och ger en ensamhet som är svår att bryta och kan leda till
större stor psykisk ohälsa. Att alltid äta ensam är också tråkigt och
gynnar ofta inte aptiten något som också påverkar medicinering och
mående i stort med dåligt matintag som följd.

Genom att införa måltidsvän kan vi erbjuda våra äldre något extra för
att deras mående ska bli bättre - bryta isoleringen för både de som som
inte kan ta sig någonstans men även för se äldre som pga ålder och
skörhet inta kan ha dagligt umgänge men ändå är såpass pigga att se
vill och behöver ha en känsla av sammanhang.

Jag vill därför att:
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Att man snarast i Örkelljunga kommun inför systemet med sk.
måltidsvän som ett led att ge våra äldre en chans att kunna få
måltidssällskap, social gemenskap och därigenom förbättrad
livskvalitet."

Kommunfullmäktige har 2022-03-28 § 22 överlämnat motionen till
socialnämnden för beredning.

Socialförvaltningens anhörigkonsulent har lämnat ett yttrande avseende
motionen.

Anhörigkonsulenten skriver följande:
"För att konceptet Måltidsvän ska kunna införas i Örkelljunga behöver
det finnas en volontärverksamhet i kommunen. I dagsläget saknas det
en sådan sedan våren 2021, med förklaring att det var svårt att engagera
samhället till att anmäla sitt intresse som volontärer. Om en sådan
verksamhet startar igen behöver det finnas en volontärsamordnare, en
verksamhetsplan samt tydlig målsättning för verksamheten. Det
behöver även genomföras en behovsanalys för att få en uppskattning
om hur många seniorer som är intresserade av att få sällskap under sin
måltid. Undertecknad bedömer att det är viktigt att arbeta med
förebyggande insatser och att konceptet Måltidsvän skulle kunna vara
ett gott alternativ. Men med tanke på att det saknas en
volontärverksamhet, samt kunskap kring behovet är konceptet svårt att
genomföra i dagsläget.”

Socialnämndens arbetsutskott behandlar motionen 2022-05-17 § 93.
Arbetsutskottet föreslår att yttrandet från anhörigkonsulenten
överlämnas som socialnämndens yttrande, samt att motionen ska anses
besvarad.

Beslutsunderlag
Motion Måltidsvän.pdf
Tjänsteskrivelse med yttrande från anhörigkonsulenten om motionen
om måltidsvän.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

 
Socialförvaltningen 

Shirin Nilsson 073-435 54 50 

shirin.nilsson@orkelljunga.se 

YTTRANDE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-04-25 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Yttrande avseende motion Måltidsvän 

 

Förslag till beslut 

Inget förslag till beslut lämnas. 

 

Bakgrund 

Theresa Lindahl (M) har den 2022-03-01 lämnat in en motion om att införa 

konceptet Måltidsvän. Syftet är att förebygga ofrivillig ensamhet och ohälsa bland 

seniorer. Enligt motionären ska en volontär paras ihop med en senior som önskar 

sällskap under en måltid. Måltiden kan ske på dagverksamheten, ute på restaurang 

eller hemma hos senioren. Motionären skriver att senioren betalar för sin mat och 

volontären får sin mat bekostad av kommunen. 

Yttrande 

För att konceptet Måltidsvän ska kunna införas i Örkelljunga behöver det finnas en 

volontärverksamhet i kommunen. I dagsläget saknas det en sådan sedan våren 2021, 

med förklaring att det var svårt att engagera samhället till att anmäla sitt intresse 

som volontärer. Om en sådan verksamhet startar igen behöver det finnas en 

volontärsamordnare, en verksamhetsplan samt tydlig målsättning för verksamheten. 

Det behöver även genomföras en behovsanalys för att få en uppskattning om hur 

många seniorer som är intresserade av att få sällskap under sin måltid.  

Undertecknad bedömer att det är viktigt att arbeta med förebyggande insatser och 

att konceptet Måltidsvän skulle kunna vara ett gott alternativ. Men med tanke på att 

det saknas en volontärverksamhet, samt kunskap kring behovet är konceptet svårt 

att genomföra i dagsläget. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Konceptet Måltidsvän skulle behöva resurser i form av en volontärsamordnare samt 

kostnader för volontärens måltid. En annan aspekt som är viktig att kartlägga är hur 

volontären ska få ersättning för måltiden.  

 

 



Örkelljunga kommun 
Datum 

2022-04-25 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

För att utesluta att detta ärende inte har någon direkt koppling till 

diskrimineringslagstiftningen är det viktigt att formulera tydliga ramar för 

konceptet. 

Konsekvenser för barn 

Detta ärende berör inte barn. 

 

 

 

Shirin Nilsson 

Anhörigkonsulent  
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(13) SN.2023.30

Uppföljning av serveringstillstånd 2022 och tillsynsplan
2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av tillstånds- och

tillsynsverksamheten enligt alkohollagen 9 kap 2 § för 2021,
samt

att fastställa tillsynsplanen för den planerade tillstånds- och
tillsynsverksamheten enligt alkohollagen 9 kap 2 § för 2022.

Sammanfattning
Enligt 9 kap 2 § 3 stycket alkohollagen ska kommunerna upprätta en
tillsynsplan för tillstånds- och tillsynsverksamheten. Planen ska
skickas till Länsstyrelsen.

Alkoholhandläggarna från Ängelholms kommun har tagit fram en
uppföljning för 2022 och ett förslag till tillsynsplan för 2023.

Förslag till tillsynsplan för 2023:

· Dagbesök på nyetablerade serveringsställen eller där ägarbyten
ägt rum.

· Cirka tre (3) oanmälda tillsynstillfällen då så många
serveringsställen som möjligt besöks i Örkelljunga kommun.
Dessa besök kan dels göras i form av samordnade tillsyner med
andra myndigheter, dels av Ängelholms kommuns handläggare
eller av arvoderade tillsynsinspektörer som är utbildade för
uppdraget ifråga.

· Inre kontroller av samtliga tillståndshavare hos
polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten
samt slagningar hos kreditupplysningsföretag.

· Alla krögare och dess personal kommer att bli erbjuden en
tvådagars utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering som äger
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rum tillsammans med krögare från Ängelholms, Båstads och
Klippans kommun. Denna utbildning kommer att erbjudas
fysiskt på plats i Ängelholm.

· Krögarmöten kommer att arrangeras utifrån önskemål och
efterfrågan.

· Fokus för året kommer fortsättningsvis att vara kontroll av
ekonomin och fortsatt fokus på bra dialog med krögarna.

· En samordnad tillsyn med Livsmedel, Söderåsens miljöförbund
samt Polismyndigheten.

Beslutsunderlag
Uppföljning av serveringstillstånd 2022 och tillsynsplan 2023

____________

Expedieras till:
Alkoholhandläggare i Ängelholm
Länsstyrelsen (för information om tillsynsplanen)



   2023-01-23 

 

 

Uppföljning av arbetet med serveringstillstånd för år 2022 samt 
tillsynsplan för år 2023 enligt Alkohollagen 9 kap. 2 § 

 

Förslag till beslut 
 
Socialnämnden i Örkelljunga kommun föreslås besluta  

 

att godkänna uppföljningen av tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt alkohollagen       

9 kap. 2 § för år 2022. 

 

att godkänna den planerade tillsynsplanen för tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt 

alkohollagen 9 kap. 2 § för år 2023.  

 

Ärendebeskrivning 
Enligt 9 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta en tillsynsplan, som 

sedan ska skickas till Länsstyrelsen när den är antagen av ansvarig nämnd. Syftet med 

tillsynsplanen är att den ska fungera som stöd för den direkta tillsynsverksamheten och 

därmed bidra till ökad kostnadseffektivitet. En väl och genomtänkt tillsynsplan utgör ett 

grundläggande verktyg för inventering, planering, prioritering och uppföljning av 

tillståndsverksamheten.  

Under det gångna året har samverkan ägt rum i såväl tillsynssammanhang och i samband 

med handläggning av ärenden samt vid utbildningssatsningar och vid andra insatser av 

förebyggande karaktär, samarbetet under 2023 har varit bra. 

Från 1 september 2012 har socialförvaltningen i Ängelholms kommun, numera livsmedel- 

och tillståndsenheten i Ängelholm, enligt avtal med Örkelljunga kommun, ansvar för 

tillståndshandläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Besluten fattas dock i vanlig ordning 

av Örkelljunga kommun.  

Ängelholms kommun har genomfört alla punkter förutom en som sattes i tillsynsplanen för 

2022. Det som inte blivit genomfört är krögarmöte som Ängelholms kommun varit 

tvungna att prioritera bort på grund av resursbrist. 



En liknande plan kommer att föreslås för år 2023, med vissa justeringar. 

Inom detta område är det viktigt med kontinuitet för att uppnå resultat och bibehålla en 

god följsamhet i enlighet med alkohollagen.  

Ängelholms kommun uppfattar att samarbetet med krögarna i Örkelljunga är mycket god. 

Likaså fungerar samverkan väl med andra myndigheter såsom polis, räddningstjänst, 

Skatteverket och Miljöförbundet Söderåsen.  

 
Beslutsunderlag   
Detta tjänsteutlåtande daterat till 23 januari 2023. 

Antal serveringstillstånd 
  
I Örkelljunga kommun finns nu åtta (8) aktuella serveringsställen med serveringstillstånd. 
 
Nedan följer en specifikation av serveringsställen och vad som hänt med tillstånden under 
år 2022.  
 

• Ingeborrarps värdshus – Inga förändringar. 
 

• Woodlands golfrestaurang – Inga förändringar. 
 

• Stationen – Inga förändringar.  
 

• Thai Yum Yum – Återkallat tillstånd på egen begäran. 
 

• Södergårdens restaurang – Inga förändringar. 
 

• KB Restaurangen – Inga förändringar. 
 

• Old Mikes Diner – Inga förändringar. 
 

• Pipo & Mima- Nytt tillstånd. 
 

• Nature Shelter-Återkallat tillstånd på egen begäran. 
 

• Nature Shelter-Nytt tillstånd. 
 

  
Uppföljning av tillstånds- och tillsynsverksamheten under år 2022 angående 
serveringstillstånd 
 
Dagbesök  
Dagbesök är en form av besök som är föranmälda. Krögaren har då avsatt tid till ett möte 

och därmed så finns förutsättningar till fördjupad dialog. En avstämning görs gentemot 

gällande bestämmelser i alkohollagen. Diskussioner förs kring hur saker och ting i 

alkohollagen måste tolkas. Under år 2022 har ett (1) dagbesök gjorts hos tillståndshavarna.  



Kvällstillsyner 
Vid tre (3) kvällar har oanmälda tillsyner gjorts på krogarna i Örkelljunga kommun.  
Detta innebär att vi uppfyllt årets tillsynsplan gällande oanmälda tillsyner under 2022 då 
målet var tre (3) oanmälda tillsynstillfällen. I dessa tre tillfällen gjordes ett av besöken 
tillsammans med Polismyndigheten, så kallad samordnad tillsyn.  Besöket genomfördes på 
ett tillfälligt serveringstillstånd, Örkelljunga dagarna.  
 
Tillsynerna har genomförts av utbildade inspektörer.  
 
Eftersom Ängelholms kommun ansvarar för tillsynerna i både Ängelholm och Örkelljunga,  
har inspektionerna lagts upp på så sätt att kvällarna börjat i Örkelljunga vissa tillfällen och 
ibland avslutats i Örkelljunga beroende på upplägget av tillsynsrunda. 
 
Vid dessa tre (3) kvällar har det genomförts mellan ett (1) till fyra (4) tillsyner vid 
tillsynsrundorna i Örkelljunga. Totalt har tio (10) besök gjorts under dessa tre (3) kvällar.  
Under 2020 började vi arbeta mer planerat med tillsynerna som genomförs. Vi kan med 
hjälp av vårt ärendehanteringssystem lägga in hur många tillsyner varje serveringsställe ska 
ha, vilket gör att planeringen lättare kan följas. Varje serveringsställe ska ha minst ett besök 
per år, en del ställen kräver två besök per år beroende på vilken typ av verksamhet det är. 
Är det brister blir det med automatik fler tillsynsbesök. 
 
En tillsynsapp används numera vid tillsyn då även Örkelljunga är kopplat till 
ärendehanteringsprogrammet Alk-T. Efter genomförd tillsyn, skickas ett tillsynsprotokoll 
till krögaren. 
 
Inre kontroll  
Inre kontroller har gjorts hos Skatteverket och polismyndigheten avseende 
tillståndshavarnas personliga och ekonomiska lämplighet. Utöver detta har slagningar gjorts 
hos kreditupplysningsbolag. Detta innebär att det görs samma kontroller på innehavarna 
som det görs vid ansökningstillfället. Detta eftersom samma krav på personlig och 
ekonomisk lämplighet ska gälla även efter det att man beviljats sitt serveringstillstånd. 
 
Arbetet med ekonomisk granskning av samtliga krögare och PBI (personer med betydande 
inflytande i verksamheten), har fortsatt under 2022. Kontrollerna har gjorts hos 
Skatteverket och Kronofogden samt granskning av verksamheternas restaurangrapporter. 
För att följa upp ekonomin krävs det kontakt med våra krögare, finns det brister måste det 
ses över vad som kan göras för att inte riskera sanktioner. I dagsläget har vi ingen 
kännedom om att det finns krögare i Örkelljunga som har ekonomiska bekymmer. 
 
Förebyggande insatser 
 
Utbildning 

Sedan år 2006 arrangerar Ängelholms kommun årligen en två dagars utbildning i 

Ansvarsfull Alkoholservering. På senare år har detta gjorts i samarbete med Båstad 

kommun. I och med Ängelholms kommuns samarbete med Örkelljunga kommun så är 

givetvis alla krögare och dess personal i Örkelljunga välkomna på denna utbildning. 

Inbjudan skickas ut i god tid innan den ska genomföras. 

 



Första dagen är alkohollagstiftningen i fokus och under andra dagen är praktisk 

konflikthantering det centrala. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov och deltagarna 

erhåller efter avslutad utbildning ett diplom som kan användas som merit vid ansökningar 

om arbete inom restaurangbranschen.  

Utbildningen är uppskattad och utvärderingen visar överlag på omdömet bra eller mycket 

bra.  

På grund av pandemin av covid-19 påbörjades i slutet av 2020 arbetet med att kunna 

genomföra Ansvarsfull Alkoholservering digitalt vilket resulterade i att vi kunde fortsätta 

erbjuda denna utbildning. Då det i början av 2022 fortfarande var tveksamheter att träffas 

valdes alternativet med digital utbildning även under året 2022.   

         Krögarmöte 
Under år 2022 har inget krögarmöte arrangerats i Örkelljunga kommun då det varit 
resursbrist. 
Annars brukar alla krögare varje år bli erbjudna att delta i våra krögarmöten, dock brukar 
intresset från Örkelljungas tillståndshavare inte vara så stort.  
Krögarna har inte sett behovet av dessa möten utan föredrar dialogen som sker vid de 
planerade dagbesöken samt att vi har en bra kommunikation även vid telefonsamtal och 
mailkontakt. 

 
Varannan vatten  
”Varannan vatten” är ett koncept som sprider sig allt mer i Sverige. Servering av vatten 
äger rum i syfte att sätta fokus på berusningsdrickande som fenomen samt att sprida 
budskapet att det är sunt att dricka mycket vatten i samband då alkoholdrycker intas. Detta 
koncept brukar vi erbjuda till de krögare som har större tillfälliga evenemang. 
 
Sammanfattande bild av situationen på serveringsställena i Örkelljunga kommun 
Ängelholms kommun upplever att samverkan med krögarna i Örkelljunga kommun är 
mycket god.  
Tillsynsbesöken genomförs på ett smidigt sätt då både ansvariga handläggare och 
inspektörer är kända av krögarna. De har också blivit vana vid att tillsyner är en naturlig del 
av att man har serveringstillstånd.  
 
Samverkan och dialog är alltid den givna ingången. Trots detta händer det att brister 
konstateras som är av den karaktären att det blir aktuellt med sanktion.   
 
Enligt alkohollagen finns sedan år 2011 en sanktionstrappa i tre nivåer, erinran är den lägsta 

nivån, sedan följer varning och slutligen kan det bli frågan om återkallelse om bristerna är 

stora och/eller återkommande.  

Under 2022 har det inte tilldelats några sanktioner i Örkelljunga. 

Sammanfattningsvis kan Ängelholms kommun konstatera att det råder god ordning på 

krogarna i Örkelljunga.  

 

För ett vidare gott samarbete med Örkelljunga kommun har vi under 2019 haft en 

informationsträff med ansvariga politiker. Detta är ett led i ett gott samarbete och god 

förståelse för alkohollagen. Önskas detta genomföras vid fler tillfällen gör vi gärna det. 



 

 

 

Tillsynsplan 2023 

Ängelholms kommun har kommit fram till att nedanstående satsningar är rimliga att 
genomföra under år 2023.  

 

• Dagbesök på nyetablerade serveringsställen eller där ägarbyten ägt rum. 
 

• Cirka tre (3) oanmälda tillsynstillfällen då så många serveringsställen som möjligt 
besöks i Örkelljunga kommun. Dessa besök kan dels göras i form av samordnade 
tillsyner med andra myndigheter, dels av Ängelholms kommuns handläggare eller 
av arvoderade tillsynsinspektörer som är utbildade för uppdraget ifråga.  
 

• Inre kontroller av samtliga tillståndshavare hos polismyndigheten, Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten samt slagningar hos kreditupplysningsföretag. 
 

• Alla krögare och dess personal kommer att bli erbjuden en tvådagars utbildning i 
Ansvarsfull Alkoholservering som äger rum tillsammans med krögare från 
Ängelholms, Båstads och Klippans kommun. Denna utbildning kommer att 
erbjudas fysiskt på plats i Ängelholm. 
  

• Krögarmöten kommer att arrangeras utifrån önskemål och efterfrågan.  
 

• Fokus för året kommer fortsättningsvis att vara kontroll av ekonomin och fortsatt 
fokus på bra dialog med krögarna.  

 

• En samordnad tillsyn med Livsmedel, Söderåsens miljöförbund samt 
Polismyndigheten. 

 
 

 

 

 

Jeanette Gustafsson 

Alkoholhandläggare 

Ängelholms kommun 
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(14) SN.2023.72

Ändringar i delegationsordningen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att ändra delegationsordningen enligt nedanstående förslag,

samt
att ändringarna träder i kraft 2023-03-15.

Sammanfattning
Socialförvaltningen föreslår att följande ändringar görs i
delegationsordningen:

B.13 – Yttrande över remisser
Biträdande förvaltningschef föreslås tas bort, eftersom funktionen inte
finns längre.

K.2 – LSS, beslut om personlig assistent
Delegat föreslås ändras från biståndshandläggare till arbetsutskottet.

K.6 – LSS, ekonomiskt bistånd till omkostnad för resa
Delegat föreslås ändras från biståndshandläggare till arbetsutskottet.

K.9 – LSS, beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj
I nuvarande delegation hänvisas till riktlinjer från Skånes kommuner.
Förslaget är att ändra från Skånes kommuner till SKR.

K.10 – LSS, avlösarservice i hemmet
Delegat är idag biståndshandläggare oavsett omfattning. Förslaget är att
delegat över 20 timmar per månad ska vara arbetsutskottet.

K.11 – LSS, korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Delegat föreslås ändras från biståndshandläggare till arbetsutskottet.

K.13 – LSS, beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar
Förslaget är att stryka punkten, då detta bedöms omfattas av K.14.
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K.14 – LSS, beslut om boende i bostad med särskild service för barn
och undomar, antingen i kommunens boenden eller i boende som drivs
av annan kommun
Delegat föreslås vara arbetsutskottet oavsett boendeform.

O.9 – Serveringstillstånd, lokal i samband med serveringstillstånd för
slutna sällskap vid cateringverksamhet
Delegat föreslås ändras från verksamhetschef till förvaltningschef.

---

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-02-14 § 20.
Arbetsutskottet föreslår att delegationsordningen ska ändras i enlighet
med socialförvaltningens förslag, och träda i kraft 2023-03-15. Vid
arbetsutskottets sammanträde läggs även ett yrkande från Gunilla
Danielsson (S) om att förvaltningschef ska vara delegat i samtliga fall.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från socialnämndens arbetsutskott 2023-02-14

____________

Expedieras till:
Berörda i socialförvaltningen
Utläggning av reviderad delegationsordning på hemsidan







Sammanträdesprotokoll 2023-03-07
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

(15) SN.2023.29

Initiativ från (S) - Kartlägg framtida behov av olika
former av LSS-boenden i Örkelljunga kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att avslå initiativet, med motiveringen att hyrestiden för

nuvarande gruppbostäder löper till mars 2031 och att det
därför inte är motiverat att i dagsläget genomföra en
kartläggning så som föreslås i initiativet.

Sammanfattning
Socialdemokraterna i socialnämnden har lämnat följande initiativ.

"Kartlägg framtida behov av olika former av LSS-boenden i
Örkelljunga kommun

Inledning
Socialnämnden ansvarar för olika former av boenden för personer
tillhörande LSS i Örkelljunga kommun. Det finns två former av
biståndsbedömt boende: bostad med särskild service/gruppboende samt
egen lägenhet med stöd. Boenden i en gruppbostad har som regler ett
mer omfattande stödbehov än personer som bor i en egen lägenhet med
stödinsatser av personal i en angränsande lägenhet. Kommunens
gruppbostäder är anpassade för personer med omfattande behov och ex
badrum har tillgänglighetsanpassats för personer inom personkretsen.
(så vitt vi känner till och byggnorm reglerar detta vid byggnation).
Personer inom LSS som bor i lägenhet med stöd har
andrahandskontrakt på sin lägenhet.

De biståndsbedömda lägenheterna är i varierande skick vad gäller
underhåll och anpassning. De lägenheter som idag används för
målgruppen är inte anpassade för deras behov bl a vad gäller badrum
och tillgänglighet med hiss. Flera har eftersatt underhåll. Enligt
Boverket har biståndsgivaren ansvaret för att göra individuella
anpassningar av boendet.

Nämnden bör ha kunskap om hur situationen är inom LSS bostäder.
Framtida behov och en långsiktig planering är avgörande för goda
levnadsvillkor för målgruppen LSS personkrets 1. Genom en
samverkan med ex utbildningsnämnden bör kartläggning av kända
behov kunna genomföras.
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Vi yrkar därför att

· nämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa statistik kring
antal personer med beräknat behov av stödboende enlig LSS
under åren 2024-2034.

· nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet av
bostäder i olika former enligt LSS under perioden 2024-2034.

· nämnden tar del av underlag samt förslag skyndsamt då
underlaget skall användas i kommande budgetunderlag."

Socialnämnden beslutar 2023-01-31 § 26 att överlämna initiativet till
arbetsutskottet för beredning.

Socialnämndens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-02-14 § 31.
Arbetsutskottets beslutsförslag är att initiativet ska avslås, med
motiveringen att hyrestiden för nuvarande gruppbostäder löper till mars
2031 och att det därför inte är motiverat att i dagsläget genomföra en
kartläggning så som föreslås i initiativet. Vid arbetsutskottet lämnar
Gunilla Danielsson (S) ett yrkande om bifall till initiativet då det är
nämndens skyldighet enligt socialnämndens reglemente 2 och 3 §§
samt socialtjänstlagen 3 kap 2 § att följa verksamhetens behov.

Beslutsunderlag
Initiativ från (S) - Kartlägg framtida behov av olika former av LSS-
boenden i Örkelljunga kommun

____________

Expedieras till:



Socialdemokraterna 

Framtidspartiet 

 

 

INITIATIV 
Socialnämnden 

 

 

Kartlägg framtida behov av olika former av LSS-boenden i Örkelljunga 

kommun 
 

Inledning 

Socialnämnden ansvarar för olika former av boenden för personer tillhörande LSS i 

Örkelljunga kommun. Det finns två former av biståndsbedömt boende: bostad med särskild 

service/gruppboende samt egen lägenhet med stöd. 

Boenden i en gruppbostad har som regler ett mer omfattande stödbehov än personer som bor i 

en egen lägenhet med stödinsatser av personal i en angränsande lägenhet. 

Kommunens gruppbostäder är anpassade för personer med omfattande behov och ex badrum 

har tillgänglighetsanpassats för personer inom personkretsen.  (så vitt vi känner till och 

byggnorm reglerar detta vid byggnation). 

Personer inom LSS som bor i lägenhet med stöd har andrahandskontrakt på sin lägenhet. 

 

De biståndsbedömda lägenheterna är i varierande skick vad gäller underhåll och anpassning. 

De lägenheter som idag används för målgruppen är inte anpassade för deras behov bl a vad 

gäller badrum och tillgänglighet med hiss. Flera har eftersatt underhåll. Enligt Boverket har 

biståndsgivaren ansvaret för att göra individuella anpassningar av boendet. 

 

Nämnden bör ha kunskap om hur situationen är inom LSS bostäder. Framtida behov och en 

långsiktig planering är avgörande för goda levnadsvillkor för målgruppen LSS personkrets 1. 

Genom en samverkan med ex utbildningsnämnden bör kartläggning av kända behov kunna 

genomföras. 

 

Vi yrkar därför att 

• nämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa statistik kring antal personer med 

beräknat behov av stödboende enlig LSS under åren 2024-2034. 

• nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet av bostäder i olika former 

enligt LSS under perioden 2024-2034. 

• nämnden tar del av underlag samt förslag skyndsamt då underlaget skall användas i 

kommande budgetunderlag.  

 

 

Örkelljunga den 21 januari 2023 

För Socialdemokraterna 

Gunilla Danielsson, Birgit Svensson, Thomas Bjertner samt Patric Carlsson 
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(16) SN.2023.80

Initiativ från (S) - Systematiskt brandskyddsarbete

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
Att

Inget beslutsförslag medföljer, då nämnden enligt beslutad rutin är
första instans i beslutsprocessen.

Sammanfattning
Gunilla Danielsson (S) och Patric Carlsson (S) har lämnat följande
initiativ.

"Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt Räddningstjänst Skåne NV skall Örkelljunga kommun bedriva
ett systematiskt brandskyddsarbete vilket innebär att man inom
verksamheten på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar,
kontrollerar och följer upp arbetet.

Socialnämnden har ett ansvar att följa förvaltningens löpande arbete.
En brand på ex ett äldreboende utan fungerande rutiner och
instruktioner kända av alla som arbetar där kan få katastrofala följder. I
en fas av ombyggnad (ex Södergården) kan de anställdas kunskaper
sättas på prov och bristande rutiner i efterhand kritisera av
Räddningstjänsten, anhöriga och media.

Det är ett viktigt arbete där anställda på olika nivåer har olika ansvar.

Rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete skapas utifrån varje
organisations egna förutsättningar.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska verksamheter och
fastighetsägare se till att deras lokaler har ett tillräckligt bra
brandskydd. Räddningstjänsterna är skyldiga att kontrollera att lagen
följs.

Vi föreslår därför att:

· förvaltningen får i uppdrag att redovisa rutiner för det
systematiska brandskyddsarbetet samt redovisa hur det
genomförs inom socialnämndens verksamheter Örkelljunga
kommun.



Sammanträdesprotokoll 2023-03-07
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

· förvaltningen får i uppdrag att redovisa genomförda
utbildningar/övningar inom området under senaste året och hur
man systematiskt planerar utbildningar.

· redovisa ev tillsyn som genomförts 2022/2023 eller planeras
genomföras samt ev resultat av dessa."

Beslutsunderlag
Initiativ från (S) - Systematiskt brandskyddsarbete

____________

Expedieras till:



                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INITIATIV 
Socialnämnden, Örkelljunga kommun 

 

 

 

Systematiskt brandskyddsarbete 

 
Enligt Räddningstjänst Skåne NV skall Örkelljunga kommun bedriva ett systematiskt 

brandskyddsarbete vilket innebär att man inom verksamheten på ett organiserat sätt planerar, 

utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp arbetet.  

 

Socialnämnden har ett ansvar att följa förvaltningens löpande arbete. En brand på ex ett 

äldreboende utan fungerande rutiner och instruktioner kända av alla som arbetar där kan få 

katastrofala följder. I en fas av ombyggnad (ex Södergården) kan de anställdas kunskaper 

sättas på prov och bristande rutiner i efterhand kritisera av Räddningstjänsten, anhöriga och 

media. 

 

Det är ett viktigt arbete där anställda på olika nivåer har olika ansvar. 

Rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete skapas utifrån varje organisations egna 

förutsättningar. 

 
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska verksamheter och fastighetsägare se till att 

deras lokaler har ett tillräckligt bra brandskydd. Räddningstjänsterna är skyldiga att 

kontrollera att lagen följs. 
 
 

Vi föreslår därför att: 

• förvaltningen får i uppdrag att redovisa rutiner för det systematiska 

brandskyddsarbetet samt redovisa hur det genomförs inom socialnämndens 

verksamheter Örkelljunga kommun. 

• förvaltningen får i uppdrag att redovisa genomförda utbildningar/övningar inom 

området under senaste året och hur man systematiskt planerar utbildningar. 

• redovisa ev tillsyn som genomförts 2022/2023 eller planeras genomföras samt ev 

resultat av dessa. 

 

 

 
Örkelljunga den 16 februari 2023 

För socialdemokraterna 

Patric Carlsson, Gunilla Danielsson, Thomas Bjertner och Birgit Svensson. 
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(17) SN.2023.54

Redovisning av helårsstatistik och
verksamhetsberättelse från Barnahuset

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Barnahuset i Helsingborg har överlämnat verksamhetsberättelse och
statistik för 2022. Dokumenten överlämnas till socialnämnden som
information.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2022 för Barnahuset.pdf
Statistik 2022 avseende Barnahuset.pdf

____________

Expedieras till:



  
  
  
  

Barnahuset Familjen Helsingborg 
 

Verksamhetsberättelse 2022, Barnahuset Familjen 

Helsingborg 

Verksamheten 

Barnahus Familjen Helsingborg ägs av kommunerna i NV Skåne, det vill säga: Bjuv, Båstad, 

Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

Perstorps kommun, som tillkom vid ett senare skede, har ett samverkansavtal med Barnahuset 

Familjen Helsingborg. Sammanlagt invånarantal, cirka 350 000. Förutom kommunerna i 

familjen Helsingborg samverkar Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Region Skåne 

(BUP samt barnklinik) utifrån upprättat samverkansavtal från 2009. Koordineringen och 

driften av Barnahuset är organiserat under Socialnämnden i Helsingborg, verksamhetsområde 

Gemensamma Resurser. Barnahuset har sina lokaler på Bredgatan 19. Tre koordinatorer på 

100 % och en sektionschef på 40 % ansvarar för driften.    

Uppdraget i korthet 

Att få Barnahusets olika aktörer att samverka kring barn som misstänks vara utsatta för fysiskt 

våld och/eller sexuella övergrepp eller bevittnat våld mot syskon. Barnahuset ska erbjuda barn 

och ungdomar en lugn och trygg miljö. Barnahuset ska stå för information och kunskap och 

tillhandhålla råd och stöd.  

Vad har hänt under 2022? 

Ny sektionschef 

Carina Cronqvist tillträdde som ny sektionschef 220901. 

Samråd/förhör 

Under år 2022 har Barnahuset Familjen Helsingborg haft samråd i totalt enligt 

statistikprogram 451 ärenden. 401 barn förhörts av polis på Barnahuset under året.  

Det har märkts en tydlig ökning av antal förhör som behöver hållas på eftermiddagarna. Polis 

och åklagare upplever att det är svårt att hitta lediga förhörsrum. 

  



  
  
  
  

Barnahuset Familjen Helsingborg 
 

Information 

Vi har haft två kontaktpersonsträffar med socialtjänsten i våra samverkanskommuner under 

året, på vår och höst. Vid kontaktpersonsträffarna deltar koordinatorer, åklagare och polis, i 

vissa fall även barnläkare och medarbetare från BUP.  

Två informationsträffar till nyanställda, där alla nya medarbetare i samverkanskommunerna är 

välkomna att delta för att få information kring Barnahusets verksamhet, har genomförts. 

Två informationsträffar till förskole-/skolpersonal. Informationsträffarna har genomförts 

digitalt vilket har varit en fördel på så sätt att vi nått ut till betydligt fler medarbetare i 

förskola/skola än när vi ger informationen fysiskt i våra konferenslokaler.  

Vi har haft en informationsträff till Riksidrottsförbundet RF SISU Skåne, 

Barnsjuksköterskorna på Helsingborgs Lasarett, till jourhemmen i Helsingborg, kuratorerna 

på Helsingborgs Lasarett under hösten 2022 för att prata kring Barnahusets verksamhet. 

Kunskapsutbyte med BUFFF, ungdomsmottagningen i Helsingborg, Familjerätten i 

Helsingborg samt med Hallands barnahus som är nystartade. 

Barnahuset har varit på samverkansmöte både i Höganäs och i Ängelholm och föreläst om 

Barnahusets verksamhet.  

Föreläsning och utbyte med Särskild företrädare och målsägandebiträden hölls under hösten.  

Arbetsgruppsmöte åtta stycken under 2022. 

Beredningsgrupp 

Beredningsgruppen för Barnahus Familjen Helsingborg har träffats vid två tillfällen under 

året. 

Utbildning 

Alla samverkanskommuner (förutom Helsingborg) bjöds in till utbildning i ”efter 

barnförhöret” med Hans Elfström, Bengt Söderström och Karin Calmerskog (utbildare på 

Allmänna Barnahuset).  

Barnahus koordinator har gått utbildning i kris och krisstöd och utbildning i att samtala med 

brottsdrabbade samt hedersutbildning under hösten. 

Nätverk och erfarenhetsutbyte 

Den 25 november var det dags för Barnahusdagen, en dag då representanter från alla 

samverkanspartners bjuds in i syfte att mötas och diskutera barnahus-/samverkansfrågor.  



  
  
  
  

Barnahuset Familjen Helsingborg 
 

Vi har deltagit i nätverk med andra barnahus i Skåne, för att vara uppdaterade och utveckla 

vår verksamhet. 

En av Barnahuskoordinatorerna har varit på Barnahus nätverksträff Nationellt i Linköping,   

Handledning med Barnahusen i Trelleborg och Kristianstad, tre gånger/termin  

Utvecklingsdag med samverkanspartners på Margretetorp, november 2022 

Nätverksträff för Barnahus i Södra Sverige en gång/termin.  

Utvärdering av våren 2022 med samverkanspartners gjordes i juni 2022.  

Familjefridscentrum och socialtjänst mot sociala tjänster 

Kommunstyrelsen i Helsingborg har tagit ett beslut om att öppna ett familjefridscentrum i 

Helsingborg där Barnahuset kommer att vara en del. Familjefridscentrum ska utgöra en bra 

plattform för hela stadens arbete gällande våld i nära relation. Vi arbetar också mot att kunna 

erbjuda våra uppdragskommuner att ingå i Familjefridscentrum. Socialförvaltningen arbetar 

också aktivt att gå från socialtjänst mot sociala tjänster, det innebär att vi arbetar aktivt för en 

förflyttning hur vi kan skapa lättillgängliga sociala tjänster för våra kommuninvånare.  

Planer för 2023  

• Ingå i arbetet kring ett familjefridscentrum i Helsingborg 

• Arbeta mot ett nytt samverkansavtal  

• Fortsätta arbetet med att utarbeta rutiner för att uppmärksamma Barnfridsbrottet 

• Tillsammans med Socialjouren Familjen Helsingborg besöka alla 

samverkanskommunerna. 

 

 

Helsingborg januari 2023 

 

Carina Cronqvist   Lisbeth Davidsson 

Sektionschef    Verksamhetschef 

 

 



Barnahuset
Familjen Helsingborg 2022‐01‐01 2022‐12‐31 ‐

Kommun Antal Andel

Annan 16 3,5%

Bjuv 17 3,8%

Båstad 6 1,3%

Helsingborg 172 38,1%

Höganäs 24 5,3%

Klippan 22 4,9%

Landskrona 75 16,6%

Perstorp 17 3,8%

Svalöv 22 4,9%

Åstorp 21 4,7%

Ängelholm 40 8,9%

Örkelljunga 19 4,2%

451Totalt:

Kön Antal Andel

1 0,2%

Annat 1 0,2%

Flicka 221 49,0%

Pojke 228 50,6%

451Totalt:

Grundanmälan/Varifrån Antal Andel

451 100,0%

451Totalt

Åldersfördelning 
Barnahus Antal Andel

0‐6 år 121 26,4%

7‐14 år 263 57,4%

15‐18 år 70 15,3%

(Vår egen indelning) Antal Andel

0‐3 år 31 6,8%

4‐6 år 90 19,7%

7‐12 år 192 41,9%

13‐15 år 98 21,4%

16‐18 år 43 9,4%



Kontaktorsak Antal

Barnfridsbrott 50

Hedersproblematik 5

Misshandel 355

Sexuella övergrepp 74

Ung förövare 10

494Totalt:

Kommun Totalt Misshandel

Sexuella 
övergrepp Ung förövare

Heders‐
problematik Barnfridsbrott

Annan 16 10 5 1

Bjuv 21 15 2 4

Båstad 6 5 1

Helsingborg 192 139 23 4 2 24

Höganäs 25 17 7 1

Klippan 23 16 7

Landskrona 81 59 8 3 11

Perstorp 18 11 6 1

Svalöv 22 16 2 3

Åstorp 22 14 4 2 2

Ängelholm 41 30 6 3 2

Örkelljunga 20 16 3 1

487 348 74 10 5Totalt: 49

Misstänkt förövare Antal

0

Annan 76

Mamma 161

Okänd 5

Pappa 221

Styvmamma 10

Styvpappa 33

Ung förövare 21

Totalt: 527

Överrenskommelser vid samråd: Antal

Förundersökning läggs ned 54

LuL 31 8



Måls.Bitr. 75

Särskild företrädare 234

Övrigt 52

423Totalt:

Närvaro vid samråd Antal ärenden

Barnahus 449

Polis 419

Åklagare 373

Barnklinik 305

BUP 201

Socialtjänst 187

Övriga 7

Närvarande vid förhör: Antal

Åklagare 337

Socialtjänst 306

Särskild företrädare 238

Närvarande via telefon: Antal

Socialtjänst 269

BUP 232

Barnklinik 120

Åklagare 85

Polis 39

Barnahus 4

Förhör

401Totalt antal förhör

223Antal samråd utan förhör

172Antal förhör utan samråd

50Antal Barnfridsbrott i förhör utan samråd

Brottsrubricering Antal

Barnfridsbrott 67

Hedersproblematik 5

Misshandel 237

Sexuella övergrepp 80

Ung förövare 5

394Totalt:



Annan närvarande 160

Målsägandebiträde 131

Försvarsadvokat 7

BUP 4

Tid från indatum 
till samråd

Antal

.Samma dag 8

1 dagar 85

2 dagar 54

3 dagar 50

4 dagar 59

5 dagar 55

6 dagar 59

7 dagar 46

8‐14 dagar 35

Över 14 dgr 4

455Totalt:

Tid från samråd 
till förhör Antal

Inom 1 vecka 77

Inom 2 veckor 102

Inom 3 veckor 24

Inom 4 veckor 15

Över 4 veckor 11

229Totalt:

Tid från indatum 
till förhör Antal

1 vecka 21

2 veckor 103

3 veckor 61

4 veckor 24

5 veckor 7

6 veckor 8

Över 6 veckor 3

227Totalt:
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(18) SN.2023.53

Redovisning av helårsstatistik och
verksamhetsberättelse från sociala jouren

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Sociala jouren i Helsingborg har överlämnat verksamhetsberättelse och
statistik för 2022. Dokumenten överlämnas till socialnämnden som
information.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse för sociala jouren 2022.pdf
Statistik för 2022 avseende sociala jouren.pdf

____________

Expedieras till:



 

Socialjouren Familjen Helsingborg 
 

Verksamhetsberättelse 2022, Socialjouren Familjen 

Helsingborg 

Verksamheten 

Socialjouren Familjen Helsingborg arbetar på uppdrag av kommunerna i NV Skåne, det vill 

säga: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, 

Ängelholm och Örkelljunga, med ett sammanlagt invånarantal på cirka 350 000. Socialjouren 

ligger under verksamhetsområdet Gemensamma Resurser och har sina lokaler på polishuset i 

Helsingborg. Socialjouren har tio stycken fast anställda socialsekreterare som har en 

tjänstgöringsgrad på 95,3 % samt sektionschef på 50 %.  

Uppdraget i korthet 

Socialjouren ansvarar för akut myndighetsutövning enligt avtal på icke kontorstid, 

myndighetsutövning som inte kan vänta tills nästkommande vardag för totalt elva kommuner.  

Vad har hänt under 2022? 

E-tjänst 

LVM-tjänsten kom igång under hösten. 

Socialförvaltningen i Helsingborg har börjat att testköra att skicka polishandräckningar 

digitalt till polisen. Så fort det har utvärderats så kommer vi koppla på våra 

uppdragskommuner. Detta kommer att ske under våren 2023. 

Beredningsgrupp 

Beredningsgruppen för Socialjouren Familjen Helsingborg har träffats vid två tillfällen under 

året.  

Utbildning 

Hela arbetsgruppen i Socialjouren var 220518–220519 på socialjourskonferens i Kalmar. 

Temat för konferensen var Våld i nära relation utifrån ett socialjoursperspektiv. 

I oktober var delar av arbetsgruppen på en tvådagars hedersutbildning.  

Nätverk  

Socialjouren har medverkat i de nätverksträffar som har anordnats, både i nätverket för hela 

Sverige och i vårt lite mindre nätverk med socialjourerna som ligger närmst oss.  



 

Socialjouren Familjen Helsingborg 
 

Familjefridscentrum och socialtjänst mot sociala tjänster 

Kommunstyrelsen i Helsingborg har tagit ett beslut om att öppna ett familjefridscentrum i 

Helsingborg där Barnahuset kommer att vara en del. Familjefridscentrum ska utgöra en bra 

plattform för hela stadens arbete gällande våld i nära relation. Vi arbetar också mot att kunna 

erbjuda våra uppdragskommuner att ingå i Familjefridscentrum. Socialförvaltningen arbetar 

också aktivt att gå från socialtjänst mot sociala tjänster, det innebär att vi arbetar aktivt för en 

förflyttning hur vi kan skapa lättillgängliga sociala tjänster för våra kommuninvånare.  

Statistik 

Totalt antal registrerade ärenden 

2019 4 447 stycken 

2020 4 878 stycken 

2021 4 773 stycken 

2022 4 672 stycken (har lagt till 19 registrerade ärenden 221231 som ej kom med i  

 statistiken) 

Planer för 2023  

• Tillsammans med Barnahuset familjen Helsingborg besöka alla 

samverkanskommunerna. 

• Fortsätta att utveckla våra digitala tjänster.  

• Arbeta mer aktivt mot att få läsbehörighet i våra uppdragskommuners 

verksamhetssystem.  

• Delta på gemensam utbildning för hela landets socialjourer.  

 

Helsingborg januari 2023 

 

Carina Cronqvist   Lisbeth Davidsson 

Sektionschef    Verksamhetschef  

 



Socialjour - Utfall under perioden  2022-01-01 2022-12-30 -

Kommun Jämförelsetal Utfall Antal Ärenden Utfall Tidsåtgång

Bjuv 7,89% 7,42% 7,46%

Båstad 7,60% 7,64% 7,99%

Höganäs 13,03% 14,08% 11,63%

Klippan 8,72% 11,65% 13,42%

Landskrona 21,95% 18,47% 21,03%

Svalöv 7,07% 6,55% 5,63%

Åstorp 7,81% 8,99% 8,83%

Ängelholm 20,81% 16,52% 16,45%

Örkelljunga 5,13% 8,67% 7,56%

den 12 januari 2023
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Antal ärenden och tidsåtgång per kommun
2022-01-01 - 2022-12-30

Kommun Antal ärenden Tidsåtgång (i timmar)

Bjuv 137 146,5

Båstad 141 157

Höganäs 260 228,5

Klippan 215 263,5

Landskrona 341 413

Svalöv 121 110,5

Åstorp 166 173,5

Ängelholm 305 323

Örkelljunga 160 148,5

1846 1964Totalt:

den 12 januari 2023



Antal ärenden per ärendetyp
För perioden 2022-01-01 2022-12-30 -

Ärendetyp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt

Barn/Ungdom far illa 176 153 165 183 178 161 212 168 150 192 217 182 2137

Beredskap 1 1 1 3

Ensamkommande barn 2 1 1 2 1 7

Familjerättsliga Frågor 8 10 18 16 8 14 15 16 11 19 8 17 160

Försörjningsstöd 14 10 3 13 16 15 2 5 6 3 6 4 97

Kriminalitet Ungdom 15 19 22 19 19 31 9 30 29 43 19 30 285

Missbruk Ungdom 9 8 8 13 12 11 15 12 19 22 31 18 178

Missbruk Vuxen 42 37 36 31 33 29 37 38 37 31 43 58 452

Psykiska problem barn 11 4 4 3 7 5 10 6 10 6 8 12 86

Psykiska problem vuxen 15 17 19 15 24 17 13 15 14 16 16 13 194

Relationsproblem Barn/vuxe 6 6 2 4 6 11 3 4 3 12 12 7 76

Trafficking 1 1 1 1 1 5

Våld i nära relation 16 31 19 17 19 25 31 21 12 15 17 27 250

Övrigt 56 47 57 42 41 23 54 55 46 48 44 56 569

368 342 357 358 364 342 401 371 337 408 425 426 4499Totalt:

den 12 januari 2023
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Antal ärenden per ärendetyp för
För perioden 2022-01-01 - 2022-12-30

Örkelljunga

Ärendetyp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt

Barn/Ungdom far illa 9 6 13 16 16 7 7 3 3 10 5 7 102

Familjerättsliga Frågor 2 1 1 2 2 1 9

Försörjningsstöd 1 1 2

Kriminalitet Ungdom 2 1 2 1 6

Missbruk Ungdom 2 1 3 1 1 8

Missbruk Vuxen 1 1 1 1 1 1 1 2 9

Psykiska problem barn 1 1

Psykiska problem vuxen 1 1

Relationsproblem Barn/vuxen 1 1 1 3

Våld i nära relation 1 1 1 2 4 9

Övrigt 1 2 3 1 1 2 10

12 11 20 25 24 8 11 9 4 15 11 10 160Totalt

den 12 januari 2023
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Tidsåtgång per ärendetyp för Örkelljunga
För perioden 2022-01-01 2022-12-30 -

Ärendetyp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt

Barn/Ungdom far illa 27 3,5 22 16,5 11 3,5 5 1,5 1,5 9,5 2,5 4 107,5

Familjerättsliga Frågor 1,5 0,5 0,5 1 1 0,5 5

Försörjningsstöd 0,5 0,5 1

Kriminalitet Ungdom 1 0,5 1 0,5 3

Missbruk Ungdom 1 0,5 1,5 0,5 0,5 4

Missbruk Vuxen 0,5 1 5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 9,5

Psykiska problem barn 0,5 0,5

Psykiska problem vuxen 0,5 0,5

Relationsproblem Barn/vuxe 1,5 0,5 0,5 2,5

Våld i nära relation 4 1 0,5 1 2 8,5

Övrigt 0,5 2 2 0,5 0,5 1 6,5

32 7,5 31 22,5 15 4 7 4,5 2 12 5,5 5,5 148,5Totalt:

den 12 januari 2023

Tidsåtgång per ärendetyp (i timmar)
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Ärendelista
Fr.o.m: 2022-01-01 T.o.m. 2022-12-30

K
o
Örkelljunga

januari

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

2022-01-01 lördag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2022-01-02 söndag Våld i nära relation Bedömning 1 4 4

2022-01-02 söndag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2022-01-03 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-01-05 onsdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-01-08 lördag Övrigt Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-01-11 tisdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2022-01-12 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-01-18 tisdag Missbruk Vuxen Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-01-26 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 3 7,5 22,5

2022-01-28 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-01-30 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

14 17 32Totalt  antal ärenden i  januari:  12 stycken 

februari

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

2

2022-02-15 tisdag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 1 1

2022-02-15 tisdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-02-15 tisdag Övrigt Bedömning 2 0,5 1

2022-02-16 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-02-16 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-02-19 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-02-20 söndag Missbruk Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2022-02-23 onsdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-02-25 fredag Missbruk Vuxen Bedömning 1 1 1

2022-02-25 fredag Missbruk Ungdom Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-02-26 lördag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 1 1

12 7 7,5Totalt  antal ärenden i  februari:  11 stycken 

mars

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

3

2022-03-01 tisdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-03-02 onsdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-03-05 lördag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-03-06 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-03-09 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-03-09 onsdag Missbruk Ungdom Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

den 12 januari 2023
Sida 1 av 5



2022-03-10 torsdag Övrigt Bedömning 1 1 1

2022-03-11 fredag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-03-11 fredag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2022-03-13 söndag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-03-14 måndag Övrigt Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-03-15 tisdag Missbruk Vuxen Bedömning 2 2,5 5

2022-03-19 lördag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-03-23 onsdag Barn/Ungdom far illa SoL-placering 2 8 16

2022-03-24 torsdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-03-25 fredag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-03-25 fredag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-03-26 lördag Familjerättsliga Frågor Bedömning 1 1 1

2022-03-28 måndag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-03-31 torsdag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

22 20,5 31Totalt  antal ärenden i  mars:  20 stycken 

april

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

4

2022-04-01 fredag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 3 3

2022-04-01 fredag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-04-02 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-04-03 söndag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-04-07 torsdag Kriminalitet Ungdom Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-04-07 torsdag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-04-08 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-04-08 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-04-08 fredag Missbruk Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2022-04-14 torsdag Kriminalitet Ungdom Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-04-16 lördag Missbruk Ungdom LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2022-04-17 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-04-17 söndag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 2 3 6

2022-04-19 tisdag Våld i nära relation Bedömning 1 1 1

2022-04-22 fredag Missbruk Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2022-04-22 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-04-22 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2022-04-23 lördag Relationsproblem Barn/vuxen Bedömning 1 1,5 1,5

2022-04-24 söndag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-04-25 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-04-25 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-04-27 onsdag Försörjningsstöd Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-04-28 torsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-04-29 fredag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2022-04-29 fredag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

26 19,5 22,5Totalt  antal ärenden i  april:  25 stycken 

den 12 januari 2023
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maj

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

5

2022-05-01 söndag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2022-05-01 söndag Försörjningsstöd Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-05-01 söndag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2022-05-05 torsdag Våld i nära relation Bedömning 1 0,5 0,5

2022-05-06 fredag Missbruk Vuxen Bedömning 1 0,5 0,5

2022-05-06 fredag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 1 1

2022-05-07 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-05-08 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-05-13 fredag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2022-05-13 fredag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2022-05-14 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-05-17 tisdag Missbruk Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2022-05-18 onsdag Övrigt Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-05-19 torsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-05-21 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-05-22 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 0,5 1

2022-05-27 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-05-27 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-05-28 lördag Psykiska problem vuxen Bedömning 1 0,5 0,5

2022-05-28 lördag Familjerättsliga Frågor Bedömning 1 0,5 0,5

2022-05-28 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 2,5 2,5

2022-05-29 söndag Barn/Ungdom far illa Övrigt 1 0,5 0,5

2022-05-29 söndag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2022-05-31 tisdag Relationsproblem Barn/vuxen Överlämningar 1 0,5 0,5

25 14,5 15Totalt  antal ärenden i  maj:  24 stycken 

juni

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

6

2022-06-11 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-06-14 tisdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-06-15 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-06-21 tisdag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-06-23 torsdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-06-23 torsdag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-06-25 lördag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2022-06-28 tisdag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

8 4 4Totalt  antal ärenden i  juni:  8 stycken 

juli

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

7

2022-07-04 måndag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-07-06 onsdag Våld i nära relation Överlämningar 1 0,5 0,5

den 12 januari 2023
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2022-07-06 onsdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-07-10 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-07-13 onsdag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 2 2

2022-07-13 onsdag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2022-07-14 torsdag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-07-15 fredag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-07-20 onsdag Psykiska problem barn Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-07-26 tisdag Missbruk Vuxen Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-07-27 onsdag Våld i nära relation Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

11 7 7Totalt  antal ärenden i  juli:  11 stycken 

augusti

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

8

2022-08-04 torsdag Övrigt Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-08-06 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-08-07 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-08-10 onsdag Kriminalitet Ungdom Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-08-10 onsdag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-08-15 måndag Kriminalitet Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

2022-08-16 tisdag Missbruk Vuxen Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-08-22 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-08-24 onsdag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

9 4,5 4,5Totalt  antal ärenden i  augusti:  9 stycken 

september

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

9

2022-09-02 fredag Kriminalitet Ungdom Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-09-09 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-09-21 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-09-26 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

4 2 2Totalt  antal ärenden i  september:  4 stycken 

oktober

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

0

2022-10-07 fredag Relationsproblem Barn/vuxen Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-10-08 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 3 1,5 4,5

2022-10-09 söndag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-10-09 söndag Barn/Ungdom far illa Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-10-10 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-10-10 måndag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-10-10 måndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 1 1

2022-10-14 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-10-22 lördag Missbruk Vuxen Bedömning 1 0,5 0,5

2022-10-22 lördag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-10-23 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

den 12 januari 2023
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2022-10-26 onsdag Övrigt Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-10-28 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-10-28 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-10-30 söndag Missbruk Ungdom Bedömning 1 0,5 0,5

17 9 12Totalt  antal ärenden i  oktober:  15 stycken 

november

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

2022-11-02 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-11-04 fredag Barn/Ungdom far illa LVU-handläggning 1 0,5 0,5

2022-11-04 fredag Barn/Ungdom far illa Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-11-09 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-11-11 fredag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-11-11 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-11-18 fredag Våld i nära relation Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-11-18 fredag Våld i nära relation Bedömning 1 0,5 0,5

2022-11-18 fredag Våld i nära relation Bedömning 1 0,5 0,5

2022-11-19 lördag Våld i nära relation Övrigt 1 0,5 0,5

2022-11-30 onsdag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

11 5,5 5,5Totalt  antal ärenden i  november:  11 stycken 

december

Datum Veckodag Ärendetyp Åtgärd Personal Tid (timmar) Totalt

2

2022-12-15 torsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 2 0,5 1

2022-12-16 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-12-18 söndag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-12-21 onsdag Missbruk Vuxen Bedömning 1 0,5 0,5

2022-12-23 fredag Missbruk Vuxen Överlämningar 1 0,5 0,5

2022-12-26 måndag Familjerättsliga Frågor Rådgivning/hänvisning 1 0,5 0,5

2022-12-28 onsdag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-12-28 onsdag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

2022-12-29 torsdag Barn/Ungdom far illa Ingen åtgärd 1 0,5 0,5

2022-12-30 fredag Barn/Ungdom far illa Bedömning 1 0,5 0,5

11 5 5,5Totalt  antal ärenden i  december:  10 stycken 

Totalt antal poster för  Örkelljunga:  160 170 115,5 148,5

den 12 januari 2023
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Antal ärenden per ärendetyp
För perioden 2022-01-01 2022-12-30 -

Ärendetyp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt

Barn/Ungdom far illa 176 153 165 183 178 161 212 168 150 192 217 182 2137

Beredskap 1 1 1 3

Ensamkommande barn 2 1 1 2 1 7

Familjerättsliga Frågor 8 10 18 16 8 14 15 16 11 19 8 17 160

Försörjningsstöd 14 10 3 13 16 15 2 5 6 3 6 4 97

Kriminalitet Ungdom 15 19 22 19 19 31 9 30 29 43 19 30 285

Missbruk Ungdom 9 8 8 13 12 11 15 12 19 22 31 18 178

Missbruk Vuxen 42 37 36 31 33 29 37 38 37 31 43 58 452

Psykiska problem barn 11 4 4 3 7 5 10 6 10 6 8 12 86

Psykiska problem vuxen 15 17 19 15 24 17 13 15 14 16 16 13 194

Relationsproblem Barn/vuxe 6 6 2 4 6 11 3 4 3 12 12 7 76

Trafficking 1 1 1 1 1 5

Våld i nära relation 16 31 19 17 19 25 31 21 12 15 17 27 250

Övrigt 56 47 57 42 41 23 54 55 46 48 44 56 569

368 342 357 358 364 342 401 371 337 408 425 426 4499Totalt:

den 12 januari 2023

Antal ärenden per Ärendetyp
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Sammanträdesprotokoll 2023-03-07
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(19) SN.2023.55

Verksamhetsberättelse 2022 från PO Skåne

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Företaget PO Skåne bedriver verksamhet med personligt ombud. PO
Skåne har överlämnat verksamhetsberättelse, statistik och rapport för
2022. Dokumenten överlämnas till socialnämnden som information.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Bilaga med statistik för Örkelljunga kommun.pdf
PO Skånes rapport om brister och systemfel 2022.pdf

____________

Expedieras till:



 

       

 
 

 

 

Personligt ombud Skåne 

Verksamhetsberättelse 2022 

 

Inledning  

PO Skåne bedriver som idéburen organisation och fristående aktör verksamhet med personligt 

ombud för personer med psykisk ohälsa. PO Skåne har under året bedrivit verksamhet i 17 av 

Skånes 33 kommuner. Dessa kommuner är Bjuv, Båstad, Burlöv, Hässleholm, Lomma, Lund, 

Kävlinge, Klippan, Staffanstorp, Svalöv, Osby, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och 

Östra Göinge samt Helsingborgs stad.  

 

PO Skånes organisation 

PO Skåne är politiskt och religiöst obunden och drivs som icke vinstdrivande ideell förening. 

Organisationen bildades den 22 juni år 2000 utifrån erfarenheter bland brukare och närstående 

samt 1995 års Psykiatrireform.  

PO Skånes grundare och medlemsorganisationer är RSMH-Skåne (Riksförbundet för Social 

och Mental Hälsa i Skåne) och IFS-Skåne (Schizofreniföreningen i Skåne), de båda 

distriktsavdelningarna med lokalföreningar i Skåne.  

Verksamheten lyder under ordförande och styrelse och regleras genom regeringsförordningen 

för personligt ombud (SFS 2013:522), föreningsstadgar, etiska regler och riktlinjer samt andra 

kvalitetsledningssystem och rutindokument som syftar till upprätthållande av god kvalitet. Det 

dagliga arbetet leds av verksamhetschefen med stöd av ledningsgruppen där också biträdande 

verksamhetschef, samordnare och ekonomiansvarig ingår.  

 

Värdegrund 

Arbetet inom PO Skånes verksamhet utgår ifrån värden som medmänsklighet, 

självbestämmande, helhetssyn, integritet och respekt.  

 

Vision 

PO Skånes vision är att bidra till återhämtning, egenmakt, delaktighet och goda 

levnadsförhållande för personer tillhörande verksamhetens målgrupp.  

 

Följande visionsformulering togs fram år 2016: ”Vi ger stöd utifrån personens önskemål och 

uppdrag. Vårt arbete pågår till dess att samhället levererar detta”.  

 

ombudstjänst beslutas utifrån antal ansökningar i mars månad varje år.  

 

Statsbidrag, årligt avseende en heltidstjänst.  

2018 302 400 kronor (årligt statsbidrag för en heltidstjänst sedan start) 

2019 300 180 kronor (sänkning då antal ansökningar från kommunerna ökade) 

2020 402 638 kronor (ökning efter beslut om ökade anslag) 

2021 404 530 kronor 
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2022 405 882 kronor 
 

Aktuellt, nationell lägesrapport 

I Socialstyrelsens senaste lägesrapport om verksamheter med personligt ombud (2022) 

presenteras den samlade bilden från året 2021. Verksamheten hade varken minskat eller ökat i 

jämförelse med året före.  

• 245 av landets 290 kommuner bedrev verksamhet med personligt ombud.  

• Det fanns 348 personliga ombud i landet (318 heltidstjänster).  

• Sammanlagt arbetade de personliga ombuden på uppdrag av 9 331 klienter.  

 

Aktuellt, kartläggning av systemet med personligt ombud 

Under året 2022 fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att kartlägga och analysera det 

nuvarande systemet med personligt ombud till vissa personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen ska bland annat analysera konsekvenserna för den 

enskilde av att verksamheten med personliga ombud är frivillig för kommunerna samt om 

kriterierna för att beviljas stödinsatsen är ändamålsenliga. I uppdraget ingår en kartläggning 

som ska omfatta för- och nackdelar med nuvarande system, bland annat lämpligheten i att 

verksamheten regleras genom en förordning och statsbidrag.  

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 30 september 2023. 

 

Internationell uppmärksamhet 

Den 10 juni 2021 lanserade WHO riktlinjer för samhällsbaserat stöd till personer med psykisk 

ohälsa med utgångspunkt i Mänskliga rättigheter med särskilt fokus på psykisk ohälsa. 

Riktlinjerna är framtagna av WHO:s Policy, Law and Human Rights Unit (PLR), Department 

of Mental Health and Substance Use som har arbetat ihop med forskare, praktiker och 

brukarföreträdare från olika delar av världen. De är strukturerade i två delar med en 

övergripande vägledning och ett teknikpaket med praktiska råd utifrån sju fokusområden: 

krisintervention, sjukhusbaserad vård, öppenvård, kamratstöd, uppsökande verksamhet, 

boendestöd, integrerande nätverk.  

I paketet finns också en digital utbildning och presentation av 24 exempelverksamheter/ 

arbetssätt från olika delar av världen. Personligt ombud i Sverige är en bland dessa 24 

exempelverksamheter.  

PO Skåne bistod tillsammans med Socialstyrelsen och YPOS (yrkesföreningen för personligt 

ombud) WHO i arbetet med presentationen av Personligt ombud. 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707 

https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/policy-law-rights/qr-e-training 

 

Målgrupp 

Personligt ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykisk 

funktionsnedsättning och betydande svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. Den 

enskilde, som kan få stöd av personligt ombud, ska ha sammansatta och omfattande behov av 

vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning och ha behov av långvariga kontakter 

med socialtjänsten, primärvården och den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter 

(SFS 2013:522).  

I Socialstyrelsens lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2019 s.11 står att läsa: 

Verksamheten med personligt ombud har koppling till mål 10.2 i Agenda 2030, och bör 

möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, 

etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, 

ekonomiska och politiska livet.  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/policy-law-rights/qr-e-training
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En uppskattning har gjorts att det i Sverige kan finnas 50 000 personer med omfattande psykisk 

funktionsnedsättning med särskilt behov av stöd i användning av välfärdssystemet, som utan 

detta stöd också står utan stöd ifrån välfärden.   

Under ett antal år har olika utredningar påtalat en ökning av psykisk ohälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2017, 2021) och psykiatriska diagnoser som en allt vanligare orsak till 

sjukskrivning och svårigheter på arbetsmarknaden (Försäkringskassan, korta analyser 2017:1). 

Under 2022 rapporterade Folkhälsomyndigheten att man i ett längre perspektiv ser en ökning 

av andel i befolkningen med psykiska besvär men att andelen inte fortsatt öka under senare 

åren. En stor skillnad med högre förekomst av psykisk ohälsa har dock konstaterats i del av 

befolkningen med ansträngd ekonomisk situation. Personer som söker kontakt med personligt 

ombud har vanligen en ansträngd ekonomisk situation.  

När det uppstår kö till personligt ombud prioriteras personer med minderåriga barn, personer 

som är eller riskerar att bli bostadslösa, eller som står utan medel, eller av annan orsak är svårt 

utsatta.  

 

Uppdrag  

Till Personligt ombuds uppdrag hör att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning att 

tillvarata sina rättigheter i samhället. De personliga ombuden beskrivs tydligare än andra 

yrkesgrupper stå på den hjälpsökandes sida. Ombuden stödjer den enskilde personen att finna 

sin väg, företräder då det behövs i kontakt med vård och myndigheter samt i andra för klienten 

viktiga kontakter.  

Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt 

ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar anger att personligt ombud 

syftar till att den enskilde ska: 

1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i  

samhället 

2. få möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation och ges 

möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika 

villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov  

3. få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes önskemål 

och behov samt till att  

4. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister så att den enskilde kan få tillgång 

till samhällets utbud av vård, stöd och service (SFS 2013:522). 

 

I dialog med Socialstyrelsen har verksamheterna rekommenderats att ett heltidsarbetande 

personligt ombud inte bör ha fler än 15 aktiva klienter samtidigt och att kontakttiden inte bör 

vara längre än 2 år. Detta är riktmärken och det faktiska antalet och kontakttiderna varierar.  

 

Ombuden har, vid sidan av allt som ingår i arbetet och samarbetet med enskilda klienter 

dessutom uppdraget att på ett strukturellt plan företräda kollektivet av klienter. Detta görs 

genom att synliggöra och påtala brister och systemfel i välfärdssystemet. Vanliga och 

återkommande brister är bemötandefrågor, brist på egenmakt och inflytande, brist på tillgång 

till vård och/eller stöd, brist på kunskap om psykiska funktionsnedsättningar samt brist på 

samordning mellan samhällets aktörer. 

 

Verksamhetsåret 2022 

Styrelsen under året 

Antalet ordinarie ledamöter i PO Skånes styrelse är sex och antalet ersättare är sex, med en 

jämn fördelning av representation från de båda medlemsorganisationerna. Ordförande är person 
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med särskild kompetens i relation till verksamhetens uppdrag och fristående i relation till 

medlemsföreningarna.  

 

Under året inrättade styrelsen ett arbetsutskott med uppdrag att förbereda frågor inför 

styrelsemöten. Styrelsen sammanträdde under året vid åtta tillfällen. Arbetsutskottet vid fyra 

tillfällen. Ämne för dialog var verksamhetens framtid och fortsatta utveckling.  

 

En ordinarie styrelseledamot, Marie Sjögren begärde entledigande. Håkan Andersson valdes 

till ordinarie.  

 

Ordförande: Marlene Stigsdotter 

 

Ordinarie ledamöter IFS: 

Lars Ahlin 

Eva Sellberg Bäckström 

Margareta Johansson  

 

Ordinarie ledamöter RSMH: 

Maths Jespersson  

Marie Sjögren/Håkan Andersson   

Jonas Bredford  

 

 

IFS ersättare: 

Bengt Jacobsson  

Inger Andersson 

Andreas Önnebring  

 

RSMH ersättare: 

Håkan Andersson  

Per Ejderholt  

Bengt Eklund 

 

 

Övriga  

Valberedning: Jan Andersson, Kim Nilsson, Ingrid Nilsson och Sven Scharnell 

Auktoriserad revisor: Thomas Jägenstedt, Rådab Hässleholm 

Lekmannarevisor, ordinarie: Curt Gelin  

Lekmannarevisor, ersättare: Sven Scharnell 

 

Ledningen under året 

Under året 2020 inrättandes en ledningsgrupp. Ledningsgruppens uppdrag är att verka för PO 

Skånes vision och uppdrag, utveckling och framtid genom att diskutera strategiska och 

operativa frågor, inhämta och föra ut information och resurser, följa upp och koordinera beslut 

och arbetsprocesser.  

 

Ledningsgruppen 

Verksamhetschef: Camilla Bogarve 

Biträdande verksamhetschef: Ewa Wernehag 

Samordnare: Catharina Riedmüller 

Ekonomiansvarig: Eva Svensson 

 

Personalen under året  

Under året var antal anställda 27 fördelat på 23 tjänster:  

personliga ombud, 19,8 

verksamhetschef, 1,0 

biträdande verksamhetschef, 1,0 

samordnare 0,75 

ekonomiansvarig 0,40 

 

 



5 
 

Frånvaro: 

Den sammanlagda sjukfrånvaron var 4,14 % (6,52% för året 2021).  

En medarbetare är sjukskriven sedan 2015 (inte arbetsrelaterat). Denna frånvaro är inte 

medräknad i den årliga statistiken.   

 

Genomförande av uppdraget under året 
 

Klientverksamhet 

Inom PO Skånes verksamhet var antal aktiva klienter under året 499 (479 för året 2021), med 

en genomsnittlig kontakttid på 16 månader, eller 492 dagar.  

 

Av 499 var 296 kvinnor, 200 män och 3 hade annan könsidentitet. 204 var nya under året. 182 

kontakter avslutades. 

 

414 hade inte haft kontakt med personligt ombud tidigare. 276 tog själv första kontakten. 257 

stod i kö och väntade på att få ett personligt ombud. 63 av dem som stod i kö erhöll punktinsatser 

under väntetiden till följd av särskilt brådskande uppdrag.  

 

138 hade minderåriga barn, varav 116 var hemmavarande. Detta innebär att 23 % av aktiva 

klienter under året hade hemmavarande minderåriga barn.  

 

Vanligaste diagnoser var förstämningssyndrom (bipolär sjukdom, allvarliga 

depressionstillstånd) och ångestsyndrom. 44 rapporterade psykossjukdom, 47 samsjuklighet, 

psykiatrisk diagnos och beroendeproblematik.  

270 av 499 rapporterade en särskild upplevelse av utsatthet, olika orsaker. 66 rapporterade att 

man utsatts för våld i en relation. 149 rapporterade att man upplevde en belastning eller utsatthet 

i boendesituation. 45 var hemlösa alternativt bostadslösa.  

 

Systemfelsarbete 

Förutom det direkta klientarbetet arbetar personligt ombud med det strukturella uppdraget som 

omfattar rapportering av systemfel- och brister i välfärden och samhällets utbud av vård, stöd 

och service, rehabilitering och sysselsättning som observerar genom klienters uppdrag. Syftet 

är att verka för att verka för ett välfungerande stöd till personer i målgruppen, främja 

samhällsutveckling och överbrygga strukturella barriärer som riskerar att hindra eller motverka 

individers delaktighet och återhämtning från psykisk ohälsa.  

 

Under året 2022 rapporterade ombuden inom PO Skåne 114 systemfel- och/eller brister varav 

60 ansågs särskilt allvarliga till följd av konservens för den enskilda alternativt bedömning av 

föreliggande risk att fler personer skulle kunna drabbas av liknade händelse.  

 

PO Skåne sammanställer ombudens rapportering en gång per år. Sammanställningen redovisas 

till berörda myndigheter i Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Socialstyrelsen. Socialstyrelsen 

redogör till Socialdepartementet för ombudens samlade rapportering och presenterar den senare 

i en årlig Lägesrapport. Se bilaga: PO Skånes sammanställning av rapporterade systemfel och 

brister året 2022.   

 

Framtid och utveckling 

Vi har under året som gått sett att personer i målgruppen möter stora utmaningar i kontakt med 

det samhälleliga stödet och att utrymmet för återhämtning kommit att bli begränsat. Som en 

följd av detta söker PO Skåne finna fler vägar, bredvid personligt ombud, att bidra i samhället 
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med målet att skapa goda förhållanden och möjligheter till återhämtning för den som drabbats 

av psykisk ohälsa. Nedan följer några av initiativen som tagits under det gångna året.  

 

PO barn och unga 

Personligt ombud vänder sig enbart till personer över 18 år. Under senare år har vi inom PO 

Skåne tagit emot signaler om eventuella likande behov hos stöd hos barn och unga.  

Som en följd av dessa erfarenheter uppstod en möjlighet i dialog med RSMH-riksförbundet 

som handlar om att prova och undersöka om personligt ombuds arbetssätt också skulle gynna 

barn och unga. 

Under hösten beviljades RSMH-riksförbundet med PO Skåne som medsökande medel hos 

Allmänna Arvsfonden för ett tre-årigt utvecklingsprojekt. Projektet som kommer att pågå fram 

till november 2025 omfattar samverkan med barn- och unga, metodutveckling, utvärdering 

samt spridning och implementering. Personligt ombuds arbetssätt kommer i projektet att 

kombineras med metoden Supported education som syftar till att erbjuda stöd med målet att 

genomföra/slutföra grundskola och/eller gymnasium.  

 

Vägar till arbete och mening 

PO Skåne medverkar i initiativet att bilda en regional intresseorganisation, Skoopi Skåne och 

undersöker möjligheter till att bilda ett ASF (arbetsintegrerat socialt företag). Skoopi är en 

nationell intresseorganisationen för arbetsintegrerade sociala företag med övergripande 

ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, in i 

arbetsliv och samhälle. 

 

Metodutveckling och tillgängliggörande av personligt ombud 

Personer med samsjuklighet, psykiatrisk diagnos och beroendeproblematik ingår i målgruppen 

för personligt ombud. Oavsett detta är erfarenheten att detta är en grupp som är svår att nå med 

erbjudande om välfungerande stöd.   

PO Skåne för dialog med olika parter i länet kring möjligheten att samverka regionalt i Skåne 

kring inrättandet av personliga ombud med ett särskilt uppdrag riktat till målgruppen personer 

med samsjuklighet för att på så sätt kunna metodutveckla, kvalitetssäkra och tillgängliggöra 

stödet.  

 

 

Lund, 2022-12-31 

 
Camilla Bogarve 

Verksamhetschef 



 

 

Klientstatistik personligt ombud Örkelljunga kommun 2022    

                                                

  

Antalet aktiva klienter för detta år är 11, varav 7 klienter är nya för i år och 5 personer är avslutade. 

Förgående år var antalet aktiva klienter 12, varav 3 personer nya klienter och antalet avslutade 9.  

 

 

Kontaktorsakerna är likt förgående år stöd i kontakt med sjukvård, stöd i kontakt med myndigheter 

och ekonomi, som detta år fått en ökning jämfört med förgående år.  



 

 

 

Kontakter utifrån uppdrag är sig likt förgående år, med en viss ökning i kontakten med 

försörjningsstöd och överförmyndare/god man/ förvaltare. Ökningen av kontakten med 

överförmyndare/god man/förvaltare har varit två personer som funderat på och ansökt om god man 

och återkallat sin ansökan. Två av kontakterna har varit i samband med att personer uttryckt 

missnöje. I kontakten med försörjningsstöd var där en person som stod utan inkomst vid första 

kontakten.  

 

 

Bland rapporterade diagnoser/funktionsnedsättningar är förstämningssyndrom och ångestsyndrom 

högst, vilket är sig likt förgående år med små variationer från år till år. Detta är ett flervalsalternativ 

och personer kan ha flera diagnoser samtidigt, vilket gör att det inte är ovanligt att personer har 

dubbeldiagnoser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

                          

             
                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

                            

             
                          

                          



 

 

 

Uppdrag/överenskommelse är sig likt förgående år med stöd i kontakt med myndighet, stöd i kontakt 

med sjukvård och hjälp med ansökningar som majoriteten av uppdragen som personligt ombud får.  

 

 

Resultat/förändring i livssituation är sig likt förgående år med mindre variationer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

                       

             
                       

                       

 
   
 

   
 

   
 

   
 

   

 
 
  
 

                                    

             
                                  

                                  



 

 

  

År 2021 tog de flesta kontakt med personligt ombud på egen hand, medan 2022 har det främst varit 

vårdkontakter och myndighetskontakter som tagit kontakt med personligt ombud.  

 

   

Antalet klienter som är föräldrar till barn under 18 år är likvärdigt med förgående år. 

 



 

 

  

År 2021 var där en jämn fördelning av personer som bodde i hyresrätt och bostadsrätt/villa. Där var 

ingen bostadslös eller hemlös i kontakt med personligt ombud. 2022 har en större majoritet haft 

hyresrätt eller annan typ av boendesituation. Samma antal personer rapporterade en belastande 

boendesituation.  

 

   

Boendeförhållandet och det sociala nätverket är likt 2021, med en liten tendens till ökning av 

sammanboende och stödjande socialt nätverk.  



 

 

   

Den uttryckta upplevelsen av utsatthet och våld i nära relationer är likt förgående år.  

 

 

• En person saknade inkomst vid kontaktstart, inga personer saknar inkomster vid avslut.  

• Två personer saknade stabila boendeförhållande vid kontaktstart, inga personer saknar 

stabila boendeförhållande vid årsslutet.  

• En person var arbetssökande med försörjningsstöd vid kontaktstart, personen försörjer sig 

idag genom arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapportering brister och systemfel 

Brist på tillgång till vård 

Flera personer drabbade av läkarbrist. Återkommande under året har varit brist på psykiatriker inom 

specialistpsykiatrin. Detta har inte enbart lett till brist på tillgång till vårdinsatser utan även satt 

personer i en ekonomisk utsatthet. Flera personer är ekonomiskt beroende av sina sjukintyg för att 

kunna få ekonomisk ersättning. De långa väntetiderna inom psykiatrin har lett till att personer 

periodvis varit helt utan inkomster, då all form av ekonomisk ersättning från olika myndigheter 

kräver sjukintyg.  

Brist på tillgång till jämlik vård vid samsjuklighet 

Brist på tillgång till vård samt brist på jämlik vård för personer med amfetaminmissbruk. Personer 

med samsjuklighet (psykisk ohälsa och amfetaminmissbruk) i behov av vård vid svår avgiftning stöter 

på problem i kontakten med beroendevården inom specialistpsykiatrin i Helsingborg när man söker 

vård/abstinensbehandling i samband med att försök att bli drogfri. Specialistpsykiatrin avvisar 

personen med krav på påvisad nykterhet före tillgång till behandling med hänvisning till 

primärvården. Primärvården tar inte heller emot, man erbjuder inte abstinensbehandling. Detta kan 

jämföras med region Halland som erbjuder avgiftning i heldygnsvård för personer med 

amfetaminmissbruk, om det finns sådant behov. 

Brister i SIP 

En person tillkallar till SIP-möte med sina berörda vård och myndighetskontakter. Vårdcentralen 

avböjer medverkan.  

Brist i handläggning. 

En person har inte meddelats gynnande beslut för kommunal insats, vilket medfört en ekonomisk 

förlust. Ingen åtgärd utförd på personens önskan.  

En person med fingerade uppgifter har fått sin adress röjd då Försäkringskassan skickat uppgifter till 

den andre föräldern med barnets nya namn och personnummer.  

 

Positiva händelser 

Ekonomiskt bistånd, Örkelljunga kommun 

Personen uttrycker att hen fått ett gott bemötande av socialsekreterare som varit till gagn för 

personens psykiska välmående och återhämtning. Socialsekreteraren har varit ett stöd i kontakt med 

andra myndighetskontakter och sett till personens förutsättningar vid ansökningarna. Personen har 

gått från att vara inneboende och arbetssökande till ett socialt kontrakt och arbete. Samma 

socialsekreterare har varit med i hela processen. Denna kontinuitet och att inte behöva ha flera olika 

myndighetskontakter inom kommunen uttrycker personen varit till stor hjälp för att komma dit hen 

är idag.   

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Personligt ombud Skånes rapport 
om brister och systemfel 2022  
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Förord 
För tredje året i rad redovisar Personligt ombud Skåne (PO Skåne) en sammanställning av de 

systemfel och brister som man uppmärksammat under året i en rapport. Underlaget till den här 

skrivelsen består av rapporter skrivna av de personliga ombuden. De systemfel och brister som 

presenteras har ombuden stött på i samband med klienters kontakt med välfärden.  

Vi hoppas att rapporten ska få stor spridning och bidra till att öka kunskapen kring de svårigheter 

som personer i vår målgrupp står inför samt bidra till att förändring och förbättring sker. 

Förhoppningen är att systemfelsarbetet även ska gynna personer med psykisk ohälsa som står utan ett 

personligt ombud och ensamma kämpar för att få sina rättigheter tillgodosedda.  

 

 

Lund, december, 2022 

 
Catharina Riedmüller, samordnare. 

  
 

  

 
Camilla Bogarve, verksamheteschef. 
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Sammanfattning 
Vi noterar att ett tema under året är väntan, ett slöseri med människors tid. Personer väntar 

medan tiden bara går. Livet står still och den enskilde blir en ofrivillig expert på att vänta. Dessa 

personer drabbas att resursbrister och långa handläggningstider. De väntar på utredning, behandling 

eller på att en myndighet ska handlägga en ansökan som är helt avgörande för personens trygghet, liv 

och framtid. Vid överklagan märks även mycket lång handläggningstid vid domstol. 

Vi uppmärksammar även hur svårt det är att göra rätt. Det är krångligt och vi ser med oro på hur 

myndigheterna inte anpassar sina krav och förväntningar till personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

Under året har vi vid flera tillfällen mött klienter som inte klarat att inhämta de handlingar som 

efterfrågas från socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd. Det framstår som en uppgift som är 

övermäktig för den enskilde. Det finns en förväntan om ett eget ansvar som klienterna inte kan leva 

upp till. Vi ser även att personer står utan tillgång till den digitala världen p.g.a. att man saknar 

utrustning, kunskap och/ eller BankID.  

Liksom föregående år har vi även under 2022 mötts av en stor läkarbrist inom psykiatrin. Detta 

medför att det blir svårare att få tid till läkaren och därmed fördröjs behandlingar och utredningar 

samt medicinska uppföljningar.  Vidare riskerar klienter att inte klara sin ekonomi då de inte kan 

inkomma med läkarintyg eller utlåtande i tid till myndigheter och därmed inte har rätt till olika 

ersättningar. Vi har även sett att det är svårt att få tillgång till psykoterapi och att klienter hamnar i 

kläm mellan primärvården och specialistpsykiatrin.  

Med nya regler kring återbetalning till Försäkringskassan riskerar fler att få betalnings-

anmärkningar. Myndigheten kan numera skicka ärendet till Kronofogdemyndigheten snabbare, och 

eftersom man som huvudregel endast beviljar avbetalning under ett år blir det svårt för många att 

klara att betala tillbaka i tid. Samtidigt har basala saker som mat och el blivit dyrare under året och för 

många av de vi arbetar med saknas utrymme i ekonomin för återbetalning under kort tid. Detta 

förfaringssätt riskerar att sätta personer i skuld. Vi har även uppmärksammat att Försäkringskassan 

missat att informera personer om att de fått avslag på ansökan om sjukersättning.  

Redan förra året skrev vi om brister vi uppmärksammat hos Arbetsförmedlingen och de återfinns 

delvis även i år. Det är svårt att nå handläggare och andra som arbetar på myndigheten och man 

återkopplar inte vid kontaktförsök.   Vi har också sett att man missar att ge information till den enskilde 

samt att klienter påverkas av hur Arbetsförmedlingen hanterar administrationen kring avtalen med de 

privata utförarna.   

Den här rapporten avslutas med några nyheter som vi ser skulle kunna göra skillnad för vår 

målgrupp. Vi har under året tagit del av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, vilken skapar 

utrymme att bevilja sjukpenning även utan objektiva fynd, vilket är en viktig förändring för vår 

målgrupp som ofta har symtom och begränsningar som inte syns för blotta ögat. Vi uppmärksammar 

även utredningen om en ny socialtjänstlag som skulle ha trätt i kraft nu i januari 2023. Nu ser det ut 

att bli fördröjt, men vår förhoppning är att den ska öka det sociala arbetet på våra socialtjänster, skapa 

en större tillgänglighet och mindre byråkrati.  

Avslutningsvis ser vi att Digg (Myndigheten för digital förvaltning) har fått i uppdrag att se över 

möjligheten till en statlig e-legitimation. Detta är en viktig utveckling då alla medborgare inte har 

tillgång till BankID.  
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Inledning 
Under 2022 har vi sett hur en pandemi avslutades och ett krig tog fart. I stället för ekonomisk 

återhämtning och utandning så blev utgången nära på motsatsen. Alla märker vi av hur matpriserna 

stiger och elen blir dyrare, räntan högre och hyrorna går åt samma håll.  Den målgrupp vi arbetar med 

tillhör allt som oftast de som har det sämst ställt, redan innan prisökningarna. Och det har blivit sämre. 

Flera av våra klienter har så låga inkomster från socialförsäkringssystemet, ekonomiskt bistånd, en 

deltidstjänst eller pension att det nu knappt räcker till. När man levt så på marginalen, ofta under 

längre tid, så finns sällan sparade pengar, för det finns inga goda tider. Utan buffert blir utrymmet än 

snävare och risken för skuldsättning överhängande, vilket i sin tur skapar ett beroende och en ofrihet 

som sällan är gynnsam varken för personens återhämtning från psykisk ohälsa eller känsla av 

egenmakt. 

Syftet med den här rapporten är att dela våra observationer för att skapa opinion och 

engagemang för vår målgrupp. Att vara en röst för de som inte alltid hörs och förhoppningsvis skapa 

förändring och förbättring.  

Rapporten omfattar en kort beskrivning av vår verksamhet och vårt uppdrag samt en 

sammanställning av de vanligast förekommande bristerna och systemfelen som vi stött på under året. 

Vi samlar även goda exempel (systemrätt). Vi har dock valt att inte ha med dem i den här rapporten, 

eftersom syftet är att lyfta det som inte fungerar. De flesta goda exempel som vi stöter på är inte heller 

systematiska eller återkommande utan handlar ofta om en enskild handläggares, läkares eller annan 

professionells extra engagemang och tid. Det är också naturligt att vi främst stöter på situationer där 

det inte riktigt fungerar, eftersom det är då personer vänder sig till oss. Om allt fungerar och man får 

den hjälp man behöver så är ett personligt ombud överflödigt.  

Det är också viktigt att poängtera att det vi presenterar här endast är den inblick i de 

verksamheter som vi, tillsammans med klient, får när vi kontaktar eller besöker verksamheten. Det ska 

alltså inte ses som att vi uttalar oss om hur verksamheterna fungerar i stort eller ens i andra ärenden.  

Avslutningsvis presenterar vi några händelser från året som gått och som enligt vår spaning kan 

komma att göra skillnad för vår målgrupp.  

Vårt uppdrag  
PO Skåne bedriver som idéburen organisation och fristående aktör verksamhet med personligt 

ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten finns i 17 av Skånes kommuner 

och vår målgrupp är personer som är 18 år eller äldre och som till följd av psykisk funktionsnedsätting 

eller psykisk ohälsa har stora svårigheter i sin vardag. Det är klienten som avgör vilka uppdrag vi ska 

arbeta med och arbetet sker tillsammans med den enskilde och endast i undantagsfall används 

fullmakt. Personligt ombud beskrivs tydligare än andra yrkesgrupper, stå på den hjälpsökandes sida. 

Vår verksamhet utgår från värden som medmänsklighet, omtanke, självbestämmande, respekt, 

integritet och helhetssyn. Syftet med vårt arbete är att verka för att främja samhällsutveckling och 

överbrygga strukturella barriärer som riskerar att hindra eller motverka individers 

återhämtningsprocess. 

Personligt ombud är inte reglerat i lag, men trots det finns så klart viss reglering kring vårt 

uppdrag. I Förordning (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 

personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar, framgår av 3 § att 

personligt ombud syftar till att den enskilde ska: 
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• få bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället, samt leva ett 

mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation 

• erhålla möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika 

villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov 

• få myndigheter, kommuner och regioner att samverka utifrån den enskildes önskemål och 

behov samt till att  

• ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister så att den enskilde kan få tillgång till 

samhällets utbud av vård, stöd och service.  

Brister och systemfel 

Förutom det direkta klientarbetet arbetar personligt ombud också med strukturella frågor i form 

av att uppmärksamma och rapportera systembrister och systemfel i samhällets utbud av vård, stöd 

och service, rehabilitering och sysselsättning. I rapporten Personliga ombud - ledningsgruppens 

spejare i välfärdssystemet beskrivs systembrister som något som uppstår när de offentliga systemen 

inte lever upp till de politiska beslut och avsikter som föreligger för målgruppen. Det handlar om 

systembrister när det rör sig om mekanismer som upprepas eller återkommer och som inte härleds till 

någon särskild utan förekommer oberoende av person. 1   

PO Skåne använder ett dokumentationsprogram för att registrera uppmärksammade fel och 

brister. Detta ger oss en övergripande bild av hur det ser ut i samtliga kommuner där vi är verksamma 

och gör det möjligt att avgöra om det är återkommande och systematiska brister eller om det handlar 

om enstaka händelser.  

Systemfel och brister kan förekomma på handläggare-, lokal-, och/ eller central nivå. Samtliga 

rapporterade brister i landet sammanställs årligen och skickas till Socialstyrelsen och 

socialdepartementet. Bristerna redovisas sedan i Socialstyrelsens årliga ”Lägesrapport om 

verksamheter med personligt ombud”. Klienternas möten med problem och hinder i systemen 

rapporteras som underlag för att uppnå förändring och förbättring och kan även i sig vara ett led i 

klienternas individuella process mot empowerment.   

Under 2022 har ombuden i PO Skåne rapporterat 114 systemfel och brister, fördelade enligt 

följande: 

• handläggarnivå: 23 st. 

• lokal nivå:  69 st. 

• central nivå: 22 st. 

Rapporter på handläggarnivå avser det som sker i mötet mellan klient och handläggare och kan 

handla om frågor som bemötande, kunskapsbrist eller tillgänglighet. På lokal nivå avses till exempel 

viss kommun, psykiatrin eller myndighet på ett visst ställe, där organisationen och inte bara en enskild 

handläggare har rutiner/ en kultur/ ett sätt att agera som på något sätt drabbar klienter. Det kan 

handla om resursbrister eller hur man valt att organisera sig. När det kommer till central nivå är det 

brister eller systemfel på en nivå som berör hela landet. Det kan handla om lagstiftning och andra 

regelverk, gränsdragningsfrågor eller ojämlikhet mellan kommuner som exempel.  

Även rapporter på handläggarnivå kan faktiskt vara återkommande och det har hänt att vi ser 

till exempel kunskapsbrist eller dåligt bemötande hos enstaka handläggare eller vårdpersonal, men 

inte inom en hel avdelning eller organisation. När det handlar om brister som går att härleda till 

 
1 Socialstyrelsen; Personliga ombud – ledningsgruppens spejare i välfärdssystemet (2012), s. 28 ff. 
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enstaka personer så anser vi att det är bättre att framföra dessa synpunkter direkt till verksamheten 

där den enskilde arbetar och det kommer därför inte att omfattas av den här rapporten.  

Vi har under de senaste åren samarbetat mer strukturerat med andra personligt ombuds - 

verksamheter i landet för att diskutera och jämföra de brister vi stöter på, samt försöka utreda hur 

vanligt förkommande de är.  Detta ger oss en bättre bild av huruvida brister eller fel är återkommande 

över hela landet eller inte och vi kan se skillnader mellan glesbygd och stad. Tillsammans har vi även 

formulerat två skrivelser i vilka vi beskrivit hur vissa systemfel och brister påverkar våra klienter. I dessa 

fall har det varit Arbetsförmedlingens omorganisation och digitalt utanförskap som har diskuterats och 

lyfts. Under 2023 kommer ytterligare skrivelse att författas och efter att ha sett ett intresse bland 

andra ombudsverksamheter kommer sannolikt fler sådana här grupper att inrättas.   

Uppmärksammade systemfel och brister  
Av vår samlade statistik kan man se att en majoritet av de systemfel och brister som 

inrapporteras uppstått på lokal nivå och i huvudsak kan rubriceras som brist i tillgång till vård- och stöd, 

följt av brister i tillgänglighet och organisation/ rutin. Här följer en sammanställning av de rapporter 

som är att betrakta som återkommande och inte är enskilda företeelser.  

 

Läkarbristen och dess konsekvenser 
Vi noterar brist på tillgång till läkarkontakt. Psykiatrin har under året haft fortsatt svårt att 

rekrytera och behålla läkare. Många klienter är beroende av en fungerande läkarkontakt eftersom de 

behöver utredning eller behandling, läkarintyg för att kunna söka olika ersättningar eller har mediciner 

som ska följas upp. 

Vi har träffat klienter som gått utan läkarkontakt i flera månader trots att man inte är färdig med att 

justera en nyligen insatt medicin. Det har i de fall vi stött på handlat om glappet som uppstår när en 

läkare slutar och ingen ny finns på plats. Det sker ingen överlämning utan den enskilde står utan 

läkarkontakt och även när en ny läkare börjat är det inte säkert att den enskilde per automatik kallas 

till besök. I stället förväntar sig psykiatrin att den enskilde ska höra av sig, men många av de vi träffar 

klarar inte det utan de bara väntar. Om man under den här tiden upplever att medicinen inte fungerar 

eller ger biverkningar så kan det hända att man själv doserar medicinen efter eget bevåg, vilket 

naturligtvis är olämpligt och kan vara farligt.  

När det saknas läkare riskerar klienter att hela deras ekonomi raseras och det kan gå ganska 

snabbt. Försäkringskassan kräver en sjukskrivning och läkarintyg för att bevilja sjukpenning och ofta 

kräver kommunens socialförvaltning intyg från läkare för att bevilja ekonomiskt bistånd (om man är 

sjuk). Om man inte får en ny tid till läkare och ett nytt intyg när sjukskrivningen upphör, så riskerar 

man att stå utan inkomst. Utan läkarintyg – ingen inkomst. Våra personer saknar ofta buffert och står 

snart inför faktum att de inte kan betala vare sig hyra eller mat.  Som exempel kan nämnas en klient 

som får tid för läkarbesök två veckor efter att nuvarande ersättning upphört och hen står alltså utan 

inkomst, innan den nya ersättningsformen tar vid. Den enskilde upplever stark oro och stress, vilket 

inte förbättrar den psykiska ohälsan.  

Med dålig kontinuitet ser vi även en fara i att intygen som skrivs blir sämre.  När läkaren inte 

känner den enskilde och inte sätter sig in i journalanteckningar, så blir intygen därefter.  

Läkarbristen medför även att andra typer av behov såsom LSS-insatser och liknande fördröjs och läkar- 

och psykologbrist innebär även att man får vänta på utredning för olika diagnoser, vilket i sin tur gör 

att det tar än längre tid innan man får prova någon typ av medicin eller psykoterapi. Det riskerar även 
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medföra att den enskilde inte får behandling inom de 90 dagar som vårdgarantin föreskriver. Vi har 

sett det vid behandling för ADHD, men även när det kommer till psykoterapi.  

 

Brist på tillgång till psykoterapi 
Vi noterar brist på tillgång till psykologisk behandling, att få tillgång till psykoterapi inom 

specialistpsykiatrin framstår som svårt. Det är inte ovanligt att vi träffar klienter som efterfrågar den 

här typen av behandling, men det är mer ovanligt att man faktiskt får tillgång till den. De personer som 

ändå bedöms behöva, och ha rätt till, psykoterapi väntar i flera månader, ibland uppemot ett år, i kö 

för bedömningssamtal. Ibland kommer sedan psykologen fram till att psykoterapi inte är rätt form av 

behandling. Den enskilde har då väntat helt i onödan och står fortfarande utan behandling. 

Klienter rekommenderas i vissa fall söka remiss till terapi via vårdcentralen, fast de tillhör 

specialistpsykiatrin. När klienten således får sin remiss och träffar en behandlare så ser denne att 

klientens problematik är för omfattande eller svår och att det vårdbehov som finns ska tillgodoses 

inom specialistpsykiatrin. Då står alltså klienten utan behandling och inte ens i kö för bedömning, 

medan månaderna går.  

Det är tydligt att psykiatrin inte förmår leva upp till de krav som vårdgarantin ställer. 

 

Gränssnittsproblem mellan primärvården och specialistpsykiatrin  
Vi noterar problem i gränssnittet mellan primärvård och specialistpsykiatrin med höga krav på 

den enskilde att acceptera och förstå ett komplicerat samverkanssystem. Primärvården och 

specialistpsykiatrin har ett gemensamt ansvar för personer med psykiska besvär och gränssnittet 

verksamheterna emellan avgör var enskilda personer ska få sin vård. Det är inte alltid en glasklar gräns 

utan varje enskilt ärende kan behöva bedömas enskilt. För den enskilde spelar det sällan roll var man 

får sin vård, det viktiga är att man får sin vård. Det händer att klienter hänvisas till primärvården från 

specialistpsykiatrin och vice versa. Specialistpsykiatrin menar att klientens behov bör omfattas av 

primärvårdens ansvarsområde medan primärvården hävdar motsatsen. Remisser avslås och ingen tar 

ansvar för den enskildes vård utan klienten skickas runt mellan olika vårdinrättningar. 

Vi har också sett hur man får en utredning gjord hos privat vårdgivare (för ADHD) men när det 

sedan kommer till att prova ut medicin, då backar den privata aktören eftersom klienten har ytterligare 

diagnoser och därmed ett för omfattande vårdbehov. Klienten har då förvisso en utredning som gick 

snabbt att få, men behandlingen måste specialistpsykiatrin tillgodose. Klienten hamnar sist i kön och 

väntetiden uppgår till ett år.   

 

Försäkringskassans regleringar och rutiner 
Vi noterar en regeländring inom Försäkringskassan med konsekvenser för personer med en 

belastad ekonomi. Under året har flera regeländringar införts i Försäkringskassans ansvarsområde, 

flera till det bättre. En av de sämre omändringarna har medfört en ökad risk för att personer som inte 

klarar att betala tillbaka återbetalningskrav inom ett år, får betalningsanmärkningar och skuldsättning.  

Vi har även sett allvarliga brister i rutinen kring hanteringen av avslagsbeslut.  

Konsekvenser av regeländring 
Vi ser med oro på den förändring som skett där Försäkringskassan numera kan överlämna 

ärenden om återbetalningskrav till Kronofogdemyndigheten direkt efter förfallodatum. Detta 

eftersom det riskerar att medföra att fler personer får betalningsanmärkningar. Regeländringen 

skedde under året och innebär att beslut daterade efter den 1 september 2022 omfattas av denna 
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förändring. Reglerna ser lite olika ut beroende på vilken ersättning eller bidrag återbetalningskravet 

avser.  

De klienter som vänt sig till oss för hjälp med återbetalningskrav har fått ett för högt 

bostadsbidrag utbetalt under förra året.  Dessa klienter har begärt omprövning av sina ärenden och 

ansökt om en avbetalningsplan. Huvudregeln är numera att om en avbetalningsplan beviljas från 

myndigheten, så sträcker den sig endast upp till ett år och därefter ska hela skulden vara återbetald. 2  

Om det är stora belopp som ska betalas av kan man få mer tid på sig, men det handlar alltså om 

undantag. Med en snäv privatekonomi och en situation i samhället där även de mest basala saker som 

el, värme och mat stigit markant i pris så finns inte utrymme att betala tillbaka på så kort tid. I två av 

dessa fall har myndigheten dessutom endast skickat ut ett brev om återkrav och ingen påminnelse. 

Om man då missar det här brevet, kanske för att man är inlagd, bortrest eller har stora svårigheter att 

öppna sin post på egen hand, så blir det snabbt för sent och ärendet skickas till Kronofogden. Även om 

man agerar snabbt och korrekt så riskerar man alltså att få en betalningsanmärkning på grund av att 

man inte har möjlighet att betala i den takt som reglerna kräver.  

Med det här systemet föreligger en överhängande risk att fler blir skuldsatta, antingen privat 

eller via mindre nogräknade bankinstitut. Reglerna lägger snarskank för den enskilde. De pengar man 

fick som man inte borde ha fått, de finns ju inte kvar. De har gått till mat, räkningar och hyra.  Även i 

fall där den enskilde har fått hela sin inkomst via Försäkringskassan och specifikt frågat en handläggare 

om det finns något mer som personen ska göra, lämna in eller uppge och får veta att allt är i sin ordning 

så landar det i en återbetalning av bostadsbidrag. Det är svårt att göra rätt när man inte får klara 

direktiv från myndigheten.  

 

Missade avslagsbeslut 
Vid två tillfällen under sista kvartalet 2022 så har vi sett att Försäkringskassan missat att skicka 

ut både kommuniceringsbrev och beslut om avslag till den enskilde. Klienten har i stället av en slump 

fått veta att de fått avslag på ansökan då de kontaktat myndigheten i annat ärende. I båda fallen 

handlar det om avslag på sjukersättning. Huruvida detta bara är två misstag som råkat drabba just våra 

klienter eller ett mer omfattande fel kan vi inte avgöra. Men nog är det anmärkningsvärt.  

 

Handläggning av ekonomiskt bistånd 
Vi noterar höga krav från Socialtjänsten i samband med handläggning av ekonomiskt bistånd. 

Ekonomiska problem är den vanligaste anledningen till att man söker kontakt med personligt ombud. 

Det är inte ovanligt att personen står helt utan medel, har låg eller ingen inkomst och ibland saknas 

möjlighet att få sjukpenning eller annan ersättning från Försäkringskassan, eftersom man till exempel 

saknar sjukpenninggrundande inkomst eller bedöms kunna arbeta trots att man själv menar att man 

är för sjuk. Då är man hänvisad till ekonomiskt bistånd. Här får man i bästa fall en lång lista där 

handläggaren har kryssat för vilka handlingar som ska inkomma. I sämsta fall får man bara listan och 

ska själv räkna ut vad man behöver inhämta. Oavsett vilket så är detta en uppgift som ofta är 

övermäktig för personer i vår målgrupp och vi ser att utan oss hade man inte klarat av att ansöka och 

alltså stått utan inkomst.  

Vi ser att man från myndighetens sida gärna hänvisar till eget ansvar när det kommer till att 

exempelvis ansöka om insats eller bistånd, planera sin ekonomi eller flytt och liknande. Många av de 

vi träffar kan inte leva upp till myndigheternas förväntningar och krav utan de är för högt ställda och 

 
2 Om du har fått för mycket pengar - Försäkringskassan (forsakringskassan.se) 

https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/dina-rattigheter-och-skyldigheter/om-du-har-fatt-for-mycket-pengar
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inte anpassade till individens förmåga. I stället för att försöka hjälpa klienten upplever vi ibland att 

handläggarna har ett mästrande och uppfostrande tonfall. Vi har klienter som förr förlorar sin bostad, 

slutar köpa mat och helt trillar ur systemet innan de lyckas leverera de handlingar som socialtjänsten 

vill ha in vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Och när handlingarna väl kommer in så beror det på att 

de fått hjälp från oss, anhöriga eller vänner och inte på att ”de visst kunde, bara de ville”.   

 

Ökad ekonomisk utsatthet 
Det ekonomiska läget är tufft. Höga matpriser och historiskt höga elkostnader urholkar redan 

tunna plånböcker, nämligen många av våra klienters. De som lever på existensminimum, på grund av 

exempelvis utmätning på sjukersättning, har inte råd med ökade priser. Risken är stor att man, för att 

klara vardagen, försätts i skuld, vilket i sin tur kommer försvåra en skuldsanering längre fram. 

Detsamma gäller klienter som studerar, där studiemedlet legat still under lång tid och där man jämfört 

med andra studiekamrater även behöver ha råd med medicin och läkarbesök.   

Ofta har man levt med en svag ekonomi under längre tid och det saknas buffert eller sparande, vilket 

innebär att när man går från en ersättningsform till en annan och till exempel får bostadstillägg (som 

betalas ut i efterskott) så står man delvis utan inkomst under den tiden. Bostadstillägget kan i många 

fall utgöra en stor del av en persons inkomst varför det glappet har stor betydelse för den enskildes 

ekonomi.  

 

Arbetsförmedlingen; brist på tillgänglighet  
Vi noterar fortsatt brist på tillgänglighet hos Arbetsförmedlingen. Redan i vår förra rapport så 

skrev vi om de svårigheter som våra klienter upplever i kontakten med Arbetsförmedlingen och vilka 

konsekvenser omorganiseringen av myndigheten har resulterat i för målgruppen. Och mycket av det 

som vi då beskrev består. Att få kontakt med handläggare eller annan personal på myndigheten är ofta 

krångligt och svårt och man ringer inte heller tillbaka när meddelande lämnats. Det är ofta oklara 

besked om vad som gäller för den enskilde. Det kan handla om var och när man ska rapportera, när en 

insats kommer att starta upp eller vad som ska hända sedan, efter att insatsen avslutas. 

Ibland framstår det som att inte någon på myndigheten har ansvar för den enskilde och det finns 

ingen att vända sig till med frågor. Arbetsförmedlingen har avtal med många externa, privata aktörer 

och det är fullt förståeligt att det kan uppstå tvister och oklarheter i ett sådant avtalsförhållande. Vi 

har sett exempel på att sådant har drabbat den enskilde så att hen måste avbryta och göra uppehåll i 

sin arbetsprövning.  

 

Digitalt utanförskap 
Vi noterar ofrivilligt digitalt utanförskap. Att inte alla kan använda digitala lösningar kan ha flera 

orsaker. Det kan vara att man inte har råd med teknisk utrustning som krävs eller saknar kunskap att 

hantera den digitala världen. Så länge den digitala världen speglar den fysiska så att det man kan göra 

i den ena även kan göras i den andra så är det egentligen inte ett problem. Förvisso bör alla som önskar 

ha möjlighet att ta del av det digitala utbudet, men det är en annan fråga. Det verkliga problemet, så 

som vi ser det, uppstår när det endast är via internet som du kan nå och få tillgång till ett visst utbud. 

Vi har klienter som inte kan ställa sig i bostadsköer då flera privata hyresvärdar endast godtar digital 

ansökan. De måste även identifiera sig med BankID vilket inte alla har tillgång till. På samma sätt 

hänvisas man av Arbetsförmedlingen till digitala lösningar, trots att det finns handläggare på orten. På 

många hemsidor är det enkelt att finna ”Mina sidor” men nära på omöjligt att hitta en kundtjänst som 
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man kan ringa till. De digitala lösningarna måste omfatta alla eller så behöver vi ha alternativ för de 

som inte kan eller vill delta. Det är en högst relevant fråga om tillgänglighet. 

 

Slöseri med klientens tid 
Något som våra klienter är ofrivilliga experter på, är att vänta. Det är telefontid, 

handläggningstid och kötid. Det finns flera exempel på väntan i andra avsnitt i den här rapporten 

(såsom väntan på läkartid eller psykoterapi) men ett annat exempel avser en person som blev varnad 

och avstängd på Arbetsförmedlingen och som därmed stod utan ersättning. Hen fick då veta att 

handläggningstiden för prövning av rätten till ersättning är minst 30 veckor. I skrivande stund tar 

Försäkringskassans handläggningstid av sjukersättning och aktivitetsersättning fem respektive fyra 

månader och omprövning upp till sex veckor.3 Om ärendet sedan går vidare till förvaltningsrätten så 

får man vänta ytterligare tid; mellan 6–8 månader för ärende som regleras i socialtjänstlagen och 12–

16 månader för ärenden enligt socialförsäkringsbalken.4 
Vi ser att det finns personer vars liv står helt still i väntan på en behandling, utredning, 

arbetsprövning eller sjukersättning. Man kan inte komma vidare och få de insatser man behöver och 

tiden bara går. Man blir äldre, står utan fungerande behandling och än längre från arbetsmarknaden 

men ändå utan en bestående ersättning från Försäkringskassan. Känslan av att inte vara betydelsefull 

och delaktig bryter ner människor. Man uppfattar sig som oönskad och ointressant; som att ens tid 

inte är lika viktig som någon annans. För det är precis de signalerna man sänder ut när man låter 

handläggningstider springa i väg, inte återkommer till en person eller låter någon vänta i kö månad 

efter månad.  

Systemet stjälper i stället för hjälper  
En anledning till att många behöver stöd från oss är att de byråkratiska processerna numera är 

så omfattande att det är svårt att hantera det som enskild. Det här ser vi bland annat i mängden 

dokumentation som klienter behöver lämna in vid ansökan om ekonomiskt bistånd eller när man som 

enskild ska hålla reda på när sjukskrivningen går ut. Vi ser också att personer känner sig ensamma och 

utsatta när de ska upp i rätten mot Försäkringskassans jurister och de yttranden som myndigheten 

lämnar in är formulerade så att det är svårt att veta hur man ska bemöta argumenten. Och så har vi då 

personer som har berättat vilka inkomster de har, men olyckligtvis till fel handläggare, och därmed får 

återbetalningskrav. Det är så komplicerade system som våra myndigheter har byggt upp med krav på 

den enskildes förmåga och egenansvar, att inte alla är i stånd att klara det på egen hand. Det finns en 

förväntan att man ska driva sina ärenden, samtidigt som man knappt har näsan över vattenytan.  

Myndigheterna lyckas inte anpassa sina krav till den målgrupp vi arbetar med. Det är inte 

orimligt med eget ansvar, men nivån måste justeras efter personens förmåga och mående. Som det 

ser ut idag finns det personer som inte orkar processa för sin rätt och därmed står de utan de insatser 

eller inkomster som de skulle haft. Det är en helt orimlig utveckling. Inte bara det faktum att personer 

inte orkar kämpa för det de har rätt till utan också att man ens ska behöva göra det.  

 

 
3 3 Utbetalningsdatum och handläggningstider - Försäkringskassan (forsakringskassan.se) 
4 4 Handläggningstider - Förvaltningsrätten i Malmö (domstol.se) 

https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalningsdatum-och-handlaggningstider
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Steg i rätt riktning 
Även om vi ser att många av de brister som vi stött på redan under tidigare år återfinns än idag, 

så ser vi också att det händer saker i vår omvärld som vi hoppas ska kunna göra skillnad för flera 

personer i vår målgrupp.  

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen angående sjukpenning och objektiva fynd 

Det har under slutet av året kommit en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som ger för 

handen att Försäkringskassan vid ansökan om sjukpenning inte ska kräva objektiva fynd i de fall då 

diagnosen inte medför några sådana. I detta fall rörde det sig om en person med utmattningssyndrom 

och domstolen konstaterade att det ska räcka med läkarens bedömning om patientens tillstånd och 

patientens egen beskrivning.5 En tid efter domslutet kommenterade även Försäkringskassans 

tillförordnande rättschef Marie Axelsson till Sveriges Radio att myndigheten kommer att tolka domen 

så att den får betydelse också för andra sjukdomar där man inte kan förvänta sig objektiva fynd.6  

Hur pass generöst myndigheten kommer att tolka domen vet vi så klart inte än, men det är en 

viktig princip och tydlig rättslig vägledning.  Detta efter att vi under flera år sett en trend där det blivit 

allt svårare att få Försäkringskassan att godta läkarens bedömning och där man ifrågasatt allt som inte 

utgjort objektiva fynd. Det återstår att se hur både Försäkringskassans och domstolarnas utfall blir 

framöver.  

 

En ny socialtjänstlag 
Redan 2020 presenterade utredningen Framtidens socialtjänst sitt förslag till en ny 

socialtjänstlag.7 Den största och viktigaste förändringen, som vi ser det, är egentligen ingen förändring 

utan en återgång till en socialtjänst som arbetar mer med socialt arbete, behoven här och nu och inte 

enbart handläggning, bedömning och beslut. Vi tror att det är rätt väg att gå, att förenkla för dem som 

behöver nyttja socialtjänsten att komma till hjälpen. Man föreslår i utredningen ett förebyggande 

perspektiv och en kunskapsbaserad socialtjänst och man ser gärna också att socialnämnden ges 

möjlighet att utforma vissa insatser så att de blir tillgängliga utan att föregås av individuell 

behovsprövning. Detta är bara ett axplock av alla förslag som läggs fram och vi som utomstående 

organisation har så klart inte möjlighet att helt överblicka dess konsekvenser. Men som vi ser det så 

saknas ofta det sociala arbetet, lättillgänglighet, värme och omhändertagande hos våra socialtjänster. 

I stället möts man av telefontider, bokade tider, handläggning, beslut, dokumentation, administration 

och förväntningar man inte kan leva upp till.  

Flera remissinstanser har yttrat sig över utredningen och i kritiken framkommer vissa farhågor 

kring hur stort genomslag lagändringen egentligen kommer att få när kommunerna i mångt och mycket 

själva kan bestämma hur de vill göra. Man pekar även på att det kanske inte bara går att omvandla 

verksamheten utan det behövs ekonomiska medel för att genomföra förändringarna i praktiken.  Hur 

det så småningom blir återstår att se, men det verkar finnas en ganska bred enighet om att något 

måste göras.  Ambitionen att låta den nya lagstiftningen träda i kraft i januari 2023 visade sig alltför 

optimistisk. Enligt socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M) kommer ett lagförslag först 

under 2024.8 

 

 
5 Högsta förvaltningsdomstolens dom 2022-11-16 mål nr 5071:21 och 5071:2 
6Kan bli lättare för personer med kronisk trötthet att få sjukpenning - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio 
7 SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag 
8 Ministerns besked: Ny socialtjänstlag dröjer — Vision 

https://sverigesradio.se/artikel/kroniskt-trotta-kan-fa-det-lattare-att-fa-sjukpenning
https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2022/december/ministerns-besked-nytt-forslag-till-socialtjanstlag-forst-2024/
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Statlig e-legitimation   

Det är inte bara bland våra klienter man återfinner personer som saknar möjlighet att använda 

bankernas tjänst BankID. Det är bankerna, alltså privata företag, som äger och driver BankID. Som 

privat aktör kan man välja och välja bort kunder vilket innebär att inte alla får tillgång till 

legitimeringstjänsten. Det är egentligen en självklarhet att det inte kan vara upp till privata företags 

goda vilja huruvida man ska kunna legitimera sig eller inte. Men hittills har vi inte kommit längre här i 

Sverige.  Nu har det dock börjat hända något. Digg har i samarbete med Försäkringskassan och 

Polismyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att se över möjligheterna att ta fram en statlig e-

legitimation som är tillgänglig för alla att använda.9 Det här ser vi mycket positivt på och kan inte se 

någon annan utväg än att vi kommer att få en statlig e-legitimation framöver.  

Avslutning 
Den här rapporten sammanfattar de systemfel och brister som våra klienter drabbats av i 

kontakt med samhällets utbud av vård, stöd och service. Det är inte en uttömmande sammanställning 

utan i underlaget finns de systemfel och brister som vi stött på vid flertalet gånger och som är att 

betrakta som hemmahörande på central eller regional nivå.  

Vi kan konstatera att systemet inte fungerar för personer med psykisk ohälsa eller psykisk 

funktionsnedsättning. Det försiggår en kamp mellan myndighet och sökande, där den enskilde måste 

kämpa och strida för att få det man har rätt till. Det är ansökningsförfaranden, omprövningar och 

överklagandeprocesser som personer i vår målgrupp inte mäktar med på egen hand och ibland inte 

ens med hjälp av personligt ombud. Det är för krävande och svårt. Ett sådant system stjälper den 

enskilde i stället för att hjälpa och de insatser som man har rätt till är så svåra att ansöka om att man 

ger upp innan man försökt.  

Vi menar att det pågår ett slöseri med personers tid, som om deras tid inte skulle vara lika 

värdefull som andras. Om man inte är arbetsför eller ska tillbaka till arbete så är det inte lika bråttom, 

inget mål att sikta på. Det är oerhört nonchalant att inte ta alla dessa år i väntan på allvar. Det är 

respektlöst mot den enskilde och torde vara dyrt rent samhällsekonomiskt. Att personer står i kö till 

behandling och utredning eller för att få sjukpenning medför bland annat sämre mående, svårare att 

komma tillbaka till ett fungerande liv, mindre chans att komma i arbete, längre sjukskrivningar och 

större vårdbehov. Det är kostnader vi inte kan bära, varken ekonomiskt eller moraliskt.  

Det är anmärkningsvärt att man infört regler om återbetalning av felaktigt utbetalda 

ersättningar och bidrag från Försäkringskassan utan att införa undantagsregler. Reglerna har vad vi vet 

införts för att minska bidragsbrott. I jakten på fuskare tycks man helt missa alla de som gör så gott de 

kan. Vi ser redan hur personer riskerar att få betalningsanmärkningar eller försättas i skuld, eftersom 

man nu så snart skickar ärendet till Kronofogdemyndigheten. Om man beviljas en avbetalningsplan så 

innebär det att man får ett år på sig att betala och det är för kort tid. Har man en svag ekonomi så finns 

inte utrymmet att betala så snabbt.  

De system som vi skapat för att hjälpa personer som behöver dem är nu utformade så att de 

utgör ett hinder i stället för en möjlighet. Det är inte rimligt att man som enskild knappt ens ska kunna 

klara att ansöka om ekonomiskt bistånd utan att ha hjälp från en utomstående. Det är en 

samhällsutveckling och kultur som måste vändas. Vi ser att man behöver arbeta med det här på 

politisk, regional och lokal nivå. Några av de brister vi lyfter kräver att man på politisk nivå prioriterar 

annorlunda, medan andra handlar om vad enskilda handläggare eller socialkontor kan göra. Att lägga 

 
9 Statlig e-legitimation | Digg 

https://www.digg.se/digitala-tjanster/e-legitimering/statlig-e-legitimation
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sin telefontid så att enskilda kan nå en handläggare även på eftermiddagstider är en enkel åtgärd som 

borde vara självklar. Att få fler läkare att stanna inom psykiatrin verkar vara svårare.  

Vi är väl medvetna om att det är stora verksamheter vi kritiserar och det är självfallet inte enkelt 

att göra omfattande förändringar i sådana organisationer. Samtidigt har vi nu sett liknande brister 

under flera års tid och påtalat desamma. För att komma till rätta med problemen räcker inte små 

ändringar utan det krävs att samhället prioriterar annorlunda, från politikens topp till enskilda 

myndighetsutövare och vårdgivare.  
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(20) SN.2023.6

Inkomna skrivelser och meddelanden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Skrivelser för perioden 2023-01-25 - 2023-02-28:

2023-01-25 - Information från Plikt- och prövningsverket om
kommuners och regioners skyldighet att lämna uppgifter om
totalförsvarspliktiga - diarienummer 2023.37

2023-01-25 - Skrivelse från två personliga assistenter till
socialnämnden med synpunkter på förslaget att avveckla personlig
assistans i kommunal regi - diarienummer SN.2023.40

2023-01-30 - Meddelande från IVO om klagomål som inkommit till
dem men berör ett ärende i Örkelljunga kommun - diarienummer
SN.2023.52 S

2023-01-31 - Skrivelse från PO Skåne om översyn av avtal mellan
Örkelljunga kommun och PO Skåne - diarienummer SN.2023.58

2023-02-01 - Meddelande från SKR - Överenskommelse om god och
nära vård, en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården
som nav - diarienummer SN.2023.62

2023-02-07 - Skrivelse med intresseanmälan om nationell adoption -
diarienummer SN.2023.64 S

2023-02-10 - Skrivelse från anställd i hemtjänsten angående möjlighet
till toalettbesök - diarienummer SN.2023.69

2023-02-16 - Skrivelse med förslag från anonym avsändare om
omnämnande av organisation som arbetar med missbruk och beroende -
diarienummer SN.2023.79

2023-02-20 - Meddelande från Utrikesdepartementet om
Haagkonventionens tillämpning för att söka efter barn som rest till
Sverige utan vårdnadshavare - diarienummer SN.2023.87

2023-02-22 - Skrivelse från enskild person med kritik mot förslag om
förändringar av personlig assistans - diarienummer SN.2023.92



Sammanträdesprotokoll 2023-03-07
Socialnämnden
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signatur
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2023-02-22 - Kallelse till årsmöte 2023 för Brottsofferjouren i Båstad,
Klippan, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga - diarienummer
SN.2023.93

2023-02-27 - Årsberättelse 2022 från Ängelholms kommun avseende
medlingsverksamheten - diarienummer SN.2023.98

2023-02-27 - Meddelande från Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd (MFoF) om stödjande insatser till adopterade och
adoptivföräldrar - diarienummer SN.2023.99

2023-02-28 - Meddelande från Socialstyrelsen om rekommendation om
egenberedskap av receptbelagda läkemedel och förskrivna
förbrukningsartiklar - diarienummer SN.2023.100

Beslutsunderlag
Tillgängligt i pärm på sammanträdet, förutom SN.2023.58,
SN.2023.62, SN.2023.64, SN.2023.69, SN.2023.79, SN.2023.87,
SN.2023.92, SN.2023.98, SN.2023.99 och SN.2023.100 som enbart
finns digitalt.

____________
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(21) SN.2023.74

Protokoll från kommunala pensionärs- och
handikappråden 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Protokoll från kommunala pensionärs- och handikappråden 2023-02-09
redovisas för socialnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll pensionärs- och handikappråden 2023-02-09.pdf
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Niclas Bengtsson (SD), Kommunstyrelsen 
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Utses att justera 

Åke Sjörin, representant i Skånetrafikens kundråd 

Anders Svensson, nämndssekreterare 

Gabriela Arvidsson, socialchef §§ 1-2 och del av § 3 

 

Siv Stoltenberg 

 

Justeringen görs Kommunhuset 2023-02-14 klockan 12.00 

 

Paragrafer 1 – 7 

  

Sekreterare 

 

Anders Svensson 

Ordförande 

 

Stefan Svensson 

 

Justerare 

 Siv Stoltenberg 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens  

digitala anslagstavla www.orkelljunga.se. 

 

Organ Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet 

Sammanträdesdatum 2023-02-09 

Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2023-02-15 anslags nedtagande  2023-03-10 

 

Förvaringsplats 

för protokoll Socialförvaltningen 
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Kommunala Handikapprådet 

 

 

 

Innehållsförteckning 
  

§ 1 – Föregående protokoll Sid. 3 

§ 2 – Information om förändringar i råden Sid. 4 

§ 3 – Föranmälda frågor Sid. 5-6 

§ 4 – Information från Skånetrafikens kundråd Sid. 7 

§ 5 – Information från socialnämnden Sid. 8 

§ 6 – Information från kommunstyrelsen Sid. 9 

§ 7 – Övriga frågor Sid. 10 
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Kommunala Handikapprådet 

 

 

 

KPR och KHR § 1 

 

 

 

Föregående protokoll 
 

 

KPR och KHR beslutar att lägga protokollet från 2022-12-15 

till handlingarna. 

 

__________   
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KPR och KHR § 2 

 

 

 

Information om förändringar i råden 
 

 

KPR och KHR beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Nya politiska representanter har utsetts enligt följande: 

 

Från socialnämnden 

Stefan Svensson (SD), ordförande för pensionärs- och 

handikappråden 

Gunilla Danielsson (S), vice ordförande för pensionärs- och 

handikappråden 

 

Från kommunstyrelsen 

Niclas Bengtsson (SD) 

Arne Silfvergren (S) 

 

Från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden (omfattar dåvarande 

samhällsbyggnadsnämnden) 

Mattias Nirvén (M) 

Christer Olsson (S) 

 

 

__________   
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KPR och KHR § 3 

 

 

 

Föranmälda frågor 
 

 

KPR och KHR beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

PRO Örkelljunga har föranmält följande frågor: 

 

Fråga: ”Vad är det som händer för/med omsorgspersonalen både inne på 

boendena och ute i hemtjänsten. Läser om all indragning av personal.” 

Svar: Socialchefen svarar att det pågår ett arbete som syftar till att 

använda personalen på bästa sätt. Tidigare schemaverktyget via Time Care 

har avslutats. För att minska sjukfrånvaron har gratis vaccinering mot 

säsongsinfluensa erbjudits till personalen. 

 

Fråga: ”Har hört att schemaändringar och omgrupperingar som gör att det 

blir ensamarbete på avdelningarna och ”resurspass” där personalen kan 

hamna var som helst i kommunen. Är detta en vård som är något att 

eftersträva i vår kommun? Är de som redan har vård i någon form, och de 

som i framtiden behöver denna, inte värda kvalitet och kontinuitet?” 

Svar: Socialchefen beskriver vad resurspass är och hur det fungerar. 

Resurspass innebär att ordinarie personal kan användas på andra 

arbetsplatser om det uppstår behov av detta, i enlighet med ett lokalt avtal 

med Kommunal. Det är ett sätt att hantera att det finns personal tillgänglig 

på en arbetsplats medan det finns behov på en annan. Dessa situationer blir 

vanligare med heltid som norm och borttagning av delade turer. Det har 

funnits synpunkter på resurspass från anställda.  

  

Frågor som ställs till socialchefen direkt på sammanträdet: I dialogen 

kring ovanstående punkter väcks även ett antal andra frågor än de som är 

föranmälda. Frågor om språkproblem hos hemtjänstpersonal, 

könstillhörighet hos hemtjänstpersonal, enskilt ärende med synpunkter på 

handläggare, fotvård, användning av ordet ”brukare” och om kommunens 

begränsade representation på möte 2023-02-06 om hörselfrågor tas upp. 

 

Fråga: ”Hur går det med seniorboendet på Lycksta äng? Finns det något 

startdatum för detta?” 

Svar: Kommunstyrelsens ordförande Niclas Bengtsson (SD) berättar att 

byggstart planeras i slutet av 2023. Husen som ligger längst ut mot 

Hässleholmsvägen kommer att byggas först. 
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Fråga: ”Hur ser planerna ut för Ejdern nu när Engen har rivits? Eventuellt 

några planer för särskilda seniorlägenheter?” 

Svar: Kommunstyrelsens ordförande Niclas Bengtsson (SD) berättar att 

kommunfullmäktige antagit ett övergripande planprogram för hela 

området, benämnt Origo. Nu är det aktuellt med en detaljplan för några 

kvarter på Ejdernområdet, vilka ska benämnas Cassiopeia, Karlavagnen 

och Polstjärnan. 

 

Fråga: Hur går det med ombyggnaden av Södergården? Kommer det att 

bli aktuellt för restaurangen att öppna igen för allmänheten? När? 

Svar om ombyggnaden: Etapp ett är klar. Etapp två är påbörjad och 

beräknas vara klar andra halvåret 2023. Till sommaren 2023 påbörjas tre. 

Svar om köket: Köket ska öppna för allmänheten, men blir tidigast till 

sommaren 2023. 

 

 
__________   
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KPR och KHR § 4 

 

 

 

Information från Skånetrafikens kundråd 
 

 

KPR och KHR beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Åke Sjörin berättar och svarar på frågor om närtrafiken som 

bedrivs av Skånetrafiken. 

 
__________   
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KPR och KHR § 5 

 

 

 

Information från socialnämndens verksamhetsområde 
 

 

KPR och KHR beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Socialnämndens ordförande Stefan Svensson (SD) berättar att en 

ny nämnd har tillträtt vid årsskiftet. 

 

Beslut har tagits av nämnden (majoritetsbeslut) att införa möjlighet 

för medarbetare att arbeta delade turer om de själva önskar det, och 

om det överensstämmer med verksamhetens behov. 

 

Beslut har tagits om ny organisation i socialförvaltningen. Den nya 

organisationen håller på att införas. 

 

Projekt benämnt ”En väg in” har startats. Målgrupp för projektet är 

personer som står långt från arbetsmarknaden och är sjukskrivna 

och/eller långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. 

 

Det förs samtal om effektiviseringsarbete inom socialförvaltningen, 

den ekonomiska situationen och om kommunens skattesats, samt 

om planerade men inte slutligt beslutade förändringar av 

kommunens personliga assistans. 

 
__________   
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KPR och KHR § 6 

 

 

 

Information från kommunstyrelsen 
 

 

KPR och KHR beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Niclas Bengtsson (SD) berättar 

allmänt om kommunstyrelsens arbete och uppdrag, samt om den 

kommunala organisationen. 

 
__________   
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KPR och KHR § 7 

 

 

 

Övriga frågor 
 

Frågor från SPF om trygghetslarm och missbruksproblem i 

kommunen ska undersökas och svar lämnas till frågeställarna. 

 
__________   
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Socialnämnden
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signatur
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(22) SN.2023.7

Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2023-01-31 - 2023-03-06 avseende:

· Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt
familjerätten.

· Delegationsbeslut för vård och omsorg

· Faderskapsärenden (x ärenden)

Delegationsbeslut 2023-01-01 - 2023-01-31 avseende:

· Tillsvidareanställningar enligt nedan och enligt listor från
WinLas
- Samordnare i hemtjänsten, från och med 2023-02-01

· Visstidsanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas
- X visstidsanställningar under januari 2023

· Timanställningar enligt nedan och enligt listor från WinLas
- X anställningar med timavlöning under januari 2023

Notering: När kallelsen skickas har det inte gått att få fram
korrekta uppgifter från WinLas om anställningar. Därför är
uppgifterna ovan inte kompletta. Till nämndssammanträdet bör
det ha gått att få fram korrekta uppgifter.

Beslut i övrigt:

· Beslut från förvaltningschef 2023-01-09 om avtal med JP
Infonet AB om handledning inom det socialrättsliga området.
Diarienummer SN.2023.38.

· Beslut av förvaltningschef 2023-01-26 om arbetsrättslig åtgärd.
Diarienummer SN.2023.46 S
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

· Ansökan 2023-01-29 till Socialstyrelsen om statsbidrag för att
stärka arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden
Bostad först. Ansökan gjord av enhetschef och
nämndsekreterare, på uppdrag av förvaltningschef.
Diarienummer SN.2022.346.

· Ansökan 2023-01-29 till Socialstyrelsen om statsbidrag för att
stärka kommuners arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna
stadigvarande boende. Ansökan gjord av enhetschef och
nämndsekreterare, på uppdrag av förvaltningschef.
Diarienummer SN.2022.347.

· Beslut av enhetschef 2023-02-07 att inte inleda utredning av
Lex Sarah-rapport. Diarienummer SN.2023.51 S.

· Beslut av förvaltningschef 2023-02-08 om att lämna anmälan
enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Diarienummer SN.2023.56 S.

· Beslut av förvaltningschef 2023-02-07 att teckna avtal med
Apoteket om kunskapstest inför delegering. Avtalet tecknat
2023-02-09 av berörd chef på förvaltningschefens uppdrag.
Diarienummer SN.2023.65.

· Ansökan 2023-02-10 till Socialstyrelsen om statsbidraget
Återhämtningsbonus 2023. Ansökan beslutad av
förvaltningschef . Diarienummer SN.2022.347.

· Ansökan 2023-02-14 till Flexident om bidrag till Södergården,
Tallgården, Solgården, samt LSS gruppbostad 15 och 24.
Diarienummer SN.2023.73.

· Beslut av socialnämndens arbetsutskott 2023-02-14 § 32 att
ställa sig bakom att förvaltningschefen omförhandlar villkoren i
avtal om heltidsarbete som norm alternativ säga upp avtalet om
samförstånd och samsyn mellan parterna inte kan uppnås för att
få budget i balans. Beslutet fattas av arbetsutskottet i enlighet
med C.4.b i delegationsordningen. Mot beslutet reserverade sig
Gunilla Danielsson (S) och Birgit Svensson (S). Diarienummer
SN.2023.68.

· Avtal med Klippans kommun om beställda insatser från Hälsa
med hästkraft. Avtalet undertecknat av enhetschef.
Diarienummner SN.2023.94.

· Ansökan 2023-02-22 till Länsstyrelsen i Skåne om statsbidrag
för personligt ombud 2023. Ansökan undertecknad av
förvaltningschef. Diariuenummer SN.2023.95.
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Beslutsunderlag
Utskrifter från Life Care och WinLas - tillgängliga i pärm på
sammanträdet

____________

Expedieras till:
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(23) SN.2023.9

Redovisning från domstolar och tillsynsmyndigheter

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Förvaltningsrätten i Malmö:

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2022-07-22
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2023-02-07: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2022-08-23
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (växelvård)
Dom 2023-02-09: Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och ålägger
kommunen att ge sökande bistånd i form av växelvård en helg
varannan månad

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2022-12-05
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2023-02-15: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2023-01-18
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ledsagning)
Dom 2023-02-22: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2023-02-13
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ledsagning)
Dom 2023-02-27: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Kammarrätten i Göteborg:

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2022-12-09
Saken: Bistånd med LSS-boende, nu fråga om prövningstillstånd
Beslut 2023-02-15: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2022-12-09
Saken: Bistånd med boendestöd, nu fråga om prövningstillstånd
Beslut 2023-02-15: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

Beslutsunderlag
Tillgängligt i pärm på sammanträdet
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(24) SN.2023.10

Övriga frågor

Eventuella övriga frågor (inte beslutsärenden).

____________
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(25) SN.2017.7

Sammanträdets avslutande
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