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SN § 16   SN.2020.3     
 

Godkännande av dagordningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa dagordningen med ändringar enligt nedan. 

 

Beskrivning 

Ärendet om ansökan av överflyttning av vårdnaden utgår, på grund av 

nya omständigheter. 

Övriga frågor anmäls till § 29. 

Informationen om kommunens demensvård skjuts fram till nästa 

nämndssammanträde. 

 

 

____________ 
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SN § 17   SN.2020.20     
 

Internbudget 2020 för socialnämnden  

 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna socialförvaltningens förslag till internbudget. 

 

Stefan Svensson (SD), Lennart Anderberg (SD) och Morgan Nilsson  

(SD) deltar inte i beslutet. 

 

Patric Carlsson (S), Gunilla Danielsson (S) och Birgit Svensson (MP)  

lämnar följande protokollsanteckning: "Vi känner stor oro för budget  

2020 och den internbudget som förvaltningen och alliansen tagit fram.  

Budget 2020 ligger på samma nivå som 2019 trots stora redovisade  

underskott. Det finns en uppenbar risk att nedskärningar drabbar de  

mest utsatta inom nämndens verksamhetsområde. Vi ser fram emot  

kommande budgetuppföljning för arbetet med en budget i balans och vi  

kommer agera i de frågor vi anser mest angelägna.". 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen lämnar 2020-01-16 ett förslag till internbudget 

2020 för socialnämndens verksamhetsområde. Förslaget finns i en 

tjänsteskrivelse med en bilaga. 

Förslaget till internbudget innehåller intäkter om 47 265 000 kronor och 

utgifter om 244 845 000 kronor. Nettokostnad är -197 580 000 kronor. 

Nettokostnaden är fördelad enligt följande: 

 

Södergården gemensamt: -3 592 000 kronor 

Södergården Södra: -12 279 000 kronor 

Södergården Norra: -13 368 000 kronor 

Tallgården: -19 823 000 kronor 

Hemvården Syd: -11 741 000 kronor 

Hemvården Norr: -10 311 000 kronor 

Hemvården Centrum: -9 381 000 kronor 

Hemvården gemensamt: -1 304 000 kronor 

Verksamhetschef äldreomsorg/hemsjukvård: -2 597 000 kronor 

Kommunala hälso- och sjukvården: -18 959 000 kronor 

Chef individ- och familjeomsorg samt LSS: -3 630 000 kronor 

Individ- och familjeomsorg myndighet: -47 457 000 kronor 

Individ- och familjeomsorg öppenvård: -6 279 000 kronor 

LSS 1 (personlig assistans): -3 455 000 kronor 
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LSS 2 (daglig verksamhet): -18 003 000 kronor 

Arbetsmarknad och flykting: -1 123 000 kronor 

Stab: -13 776 000 kronor 

Projekt: -500 000 kronor 

Externa projekt: 0 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om internbudget 2020 

Bilaga - Internbudget 2020  

 
 

____________ 
 
Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens chefer, stab och controller
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SN § 18   SN.2020.16     
 

Köp av platser på Solhaga i Skånes Fagerhult  

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialförvaltningen att erbjuda de personer som 

idag bor på av Örkelljunga kommun köpta platser för 

särskilt boende på Solhaga i Skånes Fagerhult att flytta till 

Södergården eller Tallgården. 

 

Anita Eriksson (C) och Therese Rosenlöf (C) reserverar sig mot  

beslutet. 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen köper för närvarande platser för särskilt boende på 

Solhaga i Skånes Fagerhult. 

I tjänsteskrivelse 2020-01-15 skriver biträdande förvaltningschefen att 

Örkelljunga kommun under 2019 köpte platser på Solhaga, via 

ramavtalsavrop, för 4 275 809 kronor. Merparten av denna kostnad rör 

sig om vårdplatser i särskilt boende vilket Örkelljunga kommun har 

möjlighet att verkställa i de egna boendena Södergården eller 

Tallgården. 

Det finns i dagsläget ingen kö till de kommunala särskilda boendena 

Södergården och Tallgården. Mot denna bakgrund föreslår biträdande 

förvaltningschefen att socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att 

erbjuda de personer som idag bor på av Örkelljunga kommun köpta 

platser för särskilt boende på Solhaga i Skånes Fagerhult att flytta till 

Södergården eller Tallgården. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2020-01-21 § 012. 

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar i enlighet med 

socialförvaltningens förslag. 

Förslag 

Christer Unosson (KD) yrkar att ärendet återremitteras, med uppdrag 

till socialförvaltningen att analysera konsekvenserna och förtydliga 

förslagets innebörd. 

Stefan Svensson (SD) instämmer i återremissyrkandet. 
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Gunilla Danielsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag. 

Patric Carlsson (S) och Birgit Svensson (MP) instämmer i 

bifallsyrkandet. 

Beslutsgång 

Ordförande inleder med att fråga om ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde eller om ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att 

socialnämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Ordförande konstaterar att det därutöver endast finns yrkande om bifall. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets beslutsförslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om platser på Solhaga  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Förvaltningschef 

Biträdande förvaltningschef 

Enhetschefer särskilda boenden
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SN § 19   SN.2019.285     
 

Central bemanningsenhet och central administration 
inom socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att uppdra åt socialförvaltningen att teckna avtal med Time 

Care avseende ett personaloptimeringssystem, samt 

att det administrativa stödet inom socialförvaltningen 

organiseras i enlighet med beskrivningen i tjänsteskrivelsen 

(daterad 2020-01-17) eller liknande, vilket inkluderar en 

central bemanningsenhet. 

 

Sammanfattning 

En central bemanningsenhet är tänkt att utföra schemaläggning, 

vikariehantering och rekrytering. Motivet är att få ned antalet 

dubbelbokningar, övertidstimmar och vikarier som inte används 

optimalt, samt att bemanna med rätt personal och kompetens. För att 

möjliggöra en central bemanningsenhet behöver ett 

personaloptimeringssystem köpas in. 

Genom att samla bemanning, rekrytering, vikariehantering och 

schemaläggning hos en central bemanningsenhet blir det kvar 

renodlade administrativa uppgifter såsom fakturahantering, 

beställningar och allmänna administrativa uppgifter kopplade till 

verksamheterna. 

I tjänsteskrivelse 2020-01-17 föreslår förvaltningschefen och 

biträdande förvaltningschefen att socialförvaltningen får i uppdrag att 

teckna avtal med Time Care avseende ett personaloptimeringssystem. 

Vidare föreslås att det administrativa stödet inom socialförvaltningen 

organiseras enligt det som beskrivs i tjänsteskrivelsen eller liknande, 

vilket inkluderar en central bemanningsenhet. 

Avtalsförslaget med Time Care AB har tagits fram via en 

direktupphandling. Årskostnaden ligger under 

direktupphandlingsgränsen. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2020-01-21 § 011. 

Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden beslutar i enlighet med 

socialförvaltningens förslag. 
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Fackliga synpunkter 

Samverkan enligt MBL § 11 genomfördes 2020-01-28. Förhandlingen 

avslutades i oenighet med Kommunal, men i enighet med Vision och 

Akademikerförbundet SSR. 

Förslag 

Christer Unosson (KD) yrkar bifall arbetsutskottets beslutsförslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om införande av central bemanningsenhet och central 

administration 

Avtalsförslag med TimeCare 

Bilaga 1 till avtalsförslag, produkt- och tjänstebeskrivning 

Bilaga 2 till avtalsförslaget, övergripande beskrivning 

Bilaga 3 till avtalsförslaget, teknikbilaga  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens chefer och stab
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SN § 20   SN.2019.181     
 

Information om projekt inom enheten för arbetsmarknad 
och integration  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Vid socialnämndens sammanträde 2019-08-13 § 127 gavs nämnden 

information om fyra projekt inom enheten för arbetsmarknad och 

integration. Socialnämndens önskemål var att få en uppföljande 

redovisning ett halvår senare. 

Integrationssamordnaren och verksamhetschefen från enheten för 

arbetsmarknad och integration (AMI) lämnar en uppföljning av 

respektive projekt. 

• Projektet Etablering av Nyanlända på Arbetsmarknaden (ENA)  

avslutades 2019-08-31. Under de två åren som projektet pågick 

var totalt 67 deltagare inskrivna. 57 procent av deltagarna nådde 

självförsörjning via studier eller arbete. AMI är nöjda med detta 

utfall. 

• Första Steget vänder sig till kvinnor och Jämna Steget till män, 

som är på väg in på arbetsmarknaden. Projekten startade 2019-

09-01. Av de hittillsvarande 33 deltagarna har 33 procent nått 

självförsörjning. Åtta personer har gått vidare till studier och tre 

personer till anställningar med någon slags subvention. 

• Bo Kvar påbörjades 2019-09-01. Grundtanken är att boendet är 

en viktig del av integrationen. Projektdeltagarna går i en 

boskola. I projektet ingår samverkan och kommunikation med 

hyresvärdar. Ambitionen är att hyreskontrakt ska övergå från att 

kommunen är hyresgäst till att den enskilde står för sitt 

hyreskontrakt.  

 

____________ 
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SN § 21   SN.2019.309     
 

Information från socialförvaltningen  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Information från förvaltningschefen. 

• Lokalerna på Hjelmsjöhof används för tillfället inte. De 

ensamkommande barn som tidigare bott där har flyttat ut. 

Fastigheten saknar optofiber vilket gör att lokalerna inte kan 

användas som kontor så som tidigare var tänkt. 

• Vid förra sammanträde ställde Annika Jönsson (M) en fråga om 

vem som hanterar och ansvarar för brandlarm hos brukare som 

har trygghetslarm. Brandlarmen är kopplade till 

trygghetslarmen, som hanteras av hemvårdens larmgrupp. 

Brandvarnaren indikerar när batterierna behöver bytas. 

Hemvården ansvarar för att byta batterier. Brandlarm går till 

SOS Alarm. 

• Socialnämndens ledamöter och ersättare informeras om att det 

ekonomiska utfallet för 2019 blir sämre än tidigare prognoser. 

Bokslutet kommer att behandlas vid nästa nämndssammanträde. 

 

____________ 
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SN § 22   SN.2019.62     
 

Socialförvaltningens nyckeltal 2019  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga nyckeltalen per 2019-12-31 till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Nyckeltal per 2019-12-31 för socialförvaltningen. 

 

Vid socialnämndens sammanträde 2020-01-07 framförde Stefan 

Svensson (SD) att det finns skillnader mellan socialförvaltningens 

nyckeltal och motsvarande uppgifter hos Socialstyrelsen. Stefan 

Svenssons (SD) fråga är varför det finns skillnader och varifrån 

Socialstyrelsen får sina uppgifterna. 

Förvaltningschef Ingela Ström svarar att uppgifterna i nyckeltalen och 

uppgifterna till Socialstyrelsen har hämtats från två olika system. Detta 

är anledningen till att olika uppgifter framkommit. Framöver ska 

uppgifterna hämtas från ett system för att undvika variationer.  

 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal t.o.m 2019-12-31.pdf  

 

____________ 
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SN § 23   SN.2020.13     
 

Plan för intern kontroll 2020  

 

Socialnämnden beslutar 

att anta socialförvaltningens förslag till plan för intern kontroll 

2020 (förslag daterat 2020-01-27). 

 

Sammanfattning 

Kommunen har enligt kommunallagen skyldighet att följa upp sin 

verksamhet och bedriva intern kontroll. Det finns ett reglemente för 

intern kontroll från 1997. Kommunstyrelsen har det övergripande 

ansvaret för intern kontroll. Respektive nämnd tar fram en plan för 

intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. 

Socialförvaltningen lämnar 2020-01-13 ett förslag till en plan för intern 

kontroll 2020 med följande sex kontrollområden. 

1. Ekonomifunktionen: Fortsatt kontroll av uppföljningar/ 

återkopplingar, tillgänglighet till controller, träffsäkerhet i 

prognoser. 

2. Sjukskrivningar: Kontroll av utvecklingen av sjukskrivningar 

under 2020 jämfört med tidigare år.  

3. Bränslekostnad fordon: Kontroll av hur kostnaden för bränsle 

till förvaltningens fordon har förändrats mellan 2019 och 2020. 

4. Antal fordon: Kontroll av hur många fordon som förvaltningen 

har 2020, jämfört med 2019. 

5. Antal placeringar: Kontroll av antalet placeringar och dess 

utveckling under 2020. 

6. Orosanmälningar: Kontroll av hur många orosanmälningar 

som kommit 2020 jämfört med 2019 och 2018. 

Socialnämndens arbetsutskott behandlade ärendet 2020-01-21 § 006. 

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till socialnämnden, 

men att uppdra åt socialförvaltningen att till nämndssammanträdet 

2020-02-04 se över om det går att förändra och utveckla 

granskningsområdet i punkt fyra (om antal fordon). 

Socialförvaltningen lämnar 2020-01-27 ett reviderat förslag till en plan 

för intern kontroll. Kontrollområde fyra om antalet fordon har utgått. 

Istället föreslås ett nytt kontrollområde: 

• Samordnad individuell planering: Kontroll av hur många 

samordnade individuella planeringar som gjorts under 2020 och 

bedömning av kvaliteten. 
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Beslutsunderlag 

Plan för intern kontroll 2020 - socialförvaltningens förslag 2020-01-27  

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Socialförvaltningens chefer, stab och controller 

Kommunstyrelsen
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SN § 24   SN.2020.4     
 

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-08 § 12 att godkänna att 0,5 tjänst 

fältarbetare lånas ut från socialnämnden till utbildningsnämnden under 

2020. Utvärdering ska presenteras i november 2020 och därefter ska 

nytt beslut fattas inför 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-15 § 15 att lägga 

informationen om genomfört projekt om individanpassat brandskydd 

till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-01-08 om 

fältverksamheten 

Protokollsutdrag från KSAU om projektet individanpassat brandskydd  

 

____________ 
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SN § 25   SN.2020.5     
 

Inkomna skrivelser  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skrivelser under perioden 2020-01-01 - 2020-01-27 

2020-01-02 - Skrivelse med synpunkter på hemtjänstens bilkörning och 

parkeringar - dnr SN.2020.1 

2020-01-08 - Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg om 

rapport  om barn som riskerar att bli utan stöd kopplat till våld i nära 

relationer - dnr SN.2020.2 

2020-01-10 - Skrivelse från Rekryteringsmyndigheten med information 

om kommuners och regioners skyldighet att lämna uppgifter om 

totalförsvarspliktiga - dnr SN.2020.10 

2020-01-15 - Skrivelse från Heimstaden om störningar från lägenhet 

som kommunen hyr - dnr SN.2020.17 

2020-01-22 - Skrivelse med förfrågan om möte mellan VoB Syd AB 

och kommunens socialnämnd - dnr SN.2020.25 

2020-01-23 - Underrättelse till socialnämnden om störningar i 

bostadslägenhet som socialförvaltningen hyr - dnr SN.2020.29 S 

2020-01-23 - Meddelande från IVO om klagomål som lämnats 

avseende enskilt ärende inom socialförvaltningens myndighetsutövning 

- dnr SN.2020.30 S 

2020-01-22 - Skrivelse till socialnämnden om störningar i 

bostadslägenhet som socialförvaltningen hyr - dnr SN2020.33 S 

2020-01-22 - Skrivelse till socialnämnden om störningar i 

bostadslägenhet som socialförvaltningen hyr - dnr SN.2020.34 S 

 

____________
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SN § 26   SN.2020.7     
 

Delegationsbeslut  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut 2020-01-07 - 2020-02-03 avseende: 

• Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt 

familjerätten 

• Delegationsbeslut för äldreomsorgen 

• Delegationsbeslut för FN-SoL 

• Delegationsbeslut för LSS 

• Faderskapsärenden (nio ärenden) 

Delegationsbeslut 2020-01-01 - 2020-01-31 avseende: 

• Anställningar, ledigheter och entlediganden 

Beslut i övrigt: 

• Beslut om att teckna tilläggsavtal med Helsingborgs stad 

avseende samverkan kring familjerätten, där det klargörs att 

samverkan fortsättningsvis sker enligt 9 kap 37 § 

kommunallagen. Tilläggsavtalet undertecknat av 

förvaltningschef och nämndsordförande. - dnr SN.2019.249 

• Meddelande till IVO om att Örkelljunga kommuns verksamhet 

med stödboende avslutas per 2020-01-31. - dnr SN.2020.22 

 

Beslutsunderlag 

Utskrifter från Treserva och Winlas 

 

____________ 
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SN § 27   SN.2020.8     
 

Delgivningsärenden  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-07-10 

Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd) 

Dom 2020-01-07: Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2019-12-17 

Saken: Fråga om avskrivning av mål, efter att klagande har återtagit sin 

överklagan 

Beslut 2020-01-21: Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare 

handläggning 

 

____________ 
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SN § 28   SN.2019.77     
 

Omvärldsrapportering  

 

Socialnämnden beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Omvärldsrapport för december 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Omvärldsrapport december 2019 

Referenser till rapport i december  

 

____________ 
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SN § 29   SN.2020.9     
 

Övriga frågor  

 

Vid socialnämndens sammanträde 2020-01-07 frågade Patric Carlsson 

(S) om bakgrunden till befintligt regelverk kring lagning av Ipad:s som 

gått sönder. Förvaltningschefen svarar att varje förtroendevald som fått 

iPad skrivit på en ansvarsförbindelse. Av denna framgår att det inte 

finns någon försäkring som täcker skador eller förlust. Vidare framgår 

att den enskilde kan bli ersättningsskyldig vid skador eller förlust. 

Patric Carlsson (S) framför att han ifrågasätter dessa regler eftersom det 

inte står i kommunstyrelsens beslut att sådana krav ska ställas. Mot 

bakgrund av att det är kommunledningsförvaltningen som tagit fram 

ansvarsförbindelsen, kan inte socialförvaltningen lämna något svar 

avseende Patric Carlssons (S) invändning. 

 

Birgit Svensson (MP), Lennart Anderberg (SD) och Christer Unosson 

(KD) informerar från stormöte 2020-01-16 om jämlik demensvård. 

Bland annat informeras om att det går att söka utbildningar för 

politiker, personal och tjänstemän via hemsidan för Kunskapscentrum 

(genom att söka på demenssjukdomar). 

 

Gunilla Danielsson (S) har lämnat följande frågor: 

Hur stor budget har nämnden 2020 för kompetensutveckling? 

1. För IFO:s personal 

2. För äldreomsorgens personal 

3. För chefer 

Vilka utbildningsinsatser planeras 2020, för samtliga grupper? 

Hur ser nämndens utbildningsplan, på kort och lång sikt, ut och varför 

prioriteras dessa utbildningar? 

Socialförvaltningen lämnar muntliga svar enligt följande: 

I internbudgeten för 2020 finns 515 000 kronor anslaget för 

kompetensutveckling. Jämförelsevis anslogs 545 000 kronor under 

2019, varav 461 000 kronor förbrukades. Av anslagen 2020 fördelas 

145 000 kronor till IFO:s personal, 170 000 kronor till äldreomsorgens 

personal och 200 000 kronor till chefer.  

Under 2020 planeras framför allt följande kompetensutveckling: 

- Om våld i nära relationer, riktat till personal inom äldreomsorgen och 

IFO:s myndighetsutövning. 
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- Metodutbildningar för IFO:s myndighetsutövning 

- Utbildningar om demens, dokumentering och Mina Planer för 

äldreomsorgens personal. 

- Psykiatrisk utbildning, benämnt FACT. 

 

Christer Unosson (KD) ställer en fråga om hemlöshet i Örkelljunga 

kommun och LP-stiftelsens verksamhet. Frågan kvarstår till nästa 

sammanträde. 

 

Annika Jönsson (M) ställer en fråga om vem i kommunens organisation 

som medverkar på samverkansmöten med Medelpunkten och vem som 

besvarar Medelpunktens enkätundersökningar. Frågan kvarstår till 

nästa sammanträde. 

 

Patric Carlsson (S) efterfrågar en lägesrapport kring tankarna på att 

tillskapa LSS-korttidsplatser på Södergården. Frågan kvarstår till nästa 

sammanträde. 

 

 


