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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 76 SN.2021.9

Information från socialförvaltningen

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Förvaltningschefen lämnar information från socialförvaltningen.

· Det nya verksamhetssystemet Life Care tas i drift 2021-06-01,
med undantag för hemtjänstens planeringsmodul där införandet
är planerat till senare under året.

· En av två nya enhetschefer på Södergården har tillträtt.

· Förvaltningschefen informerar om att dialogmöten har
genomförts med personal på alla avdelningar. Det återstår att
hålla möte med Kommunal och skyddsombuden. Därefter ska
resultaten sammanställas och överlämnas för politisk
behandling. Förvaltningschefen berättar i grova drag om vilka
synpunkter och tankar som tagits upp på dialogmötena.

· Lägesrapport om covid-19.

· Läget är för närvarande bra avseende placeringskostnaderna
inom myndighetsutövningen.

· Under Södergårdens ombyggnad kommer fastigheten
Hjelmsjöhof att används till daglig verksamhet och vissa delar
av socialförvaltningens administration. Fastigheten Solgården i
Skånes Fagerhult håller på att ses över för att framöver kunna
användas till korttidsplatser inom särskilt boende.

· Svar på fråga från Gunilla Danielsson (S) om en enskild
händelse på Södergården som skildrats i tidningsartikel. Frågan
togs upp vid sammanträdet 2021-05-04, men det bestämdes att
omständigheterna skulle undersökas på nytt. Förvaltningschefen
har varit i kontakt med den anhörige och fört samtal om de
synpunkter som finns.

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 77 KLK.2021.142 007

Revisorernas kartläggning av kommunens
implementering av barnkonventionen

Socialnämnden beslutar
att översända socialförvaltningens förslag till yttrande (daterat

2021-05-11) till revisorerna, som socialnämndens yttrande.

Sammanfattning
KPMG har på revisorernas uppdrag genomfört en kartläggning av
kommunens arbete med att implementera barnkonventionen i
verksamheterna.

Den sammanfattande bedömningen och slutsatsen är att granskade
nämnder och kommunstyrelsen inte fullt ut implementerat
barnkonventionen i verksamheten och säkerställt att barnets rättigheter
tas tillvara i beslut som rör barn och unga. Vidare saknas mål och
styrdokument som klargör hur barnets rättigheter ska tillgodoses inom
respektive nämnd. KPMG framhåller att insatser har genomförts
avseende utbildningsinsatser och för att göra barn och unga delaktiga i
beslut som rör dem. Det efterfrågas uppföljning av arbetet som berör
tillämpningen av barnkonventionen.

Revisorerna begär yttrande från bland annat socialnämnden. De begär
yttrande om resultatet i granskningen och med beskrivning av vilka
åtgärder som nämnden har för avsikt att vidta.

Socialförvaltningen har genom förvaltningschefen och
verksamhetschefen tagit fram ett förslag till yttrande (daterat 2021-05-
11). I yttrandeförslaget framgår att det kommer att genomföras åtgärder
för att implementera barnkonventionen. Detta arbete är påbörjat men
inte avslutat. Arbetet samordnas på kommunledningsnivå men omfattar
alla nämnder. Vidare redovisas att det ska hållas ett möte med
Länsstyrelsen avseende kunskaps- och processtöd för implementering
av barnkonventionen. Det pågående arbetet är tänkt att leda till att
revisorernas rekommendationer tillmötesgås.

Beslutsunderlag
Missiv från revisorerna om kartläggning av kommunens
implementering av barnkonventionen
Revisorernas kartläggning om barnkonventionen
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Förslag till yttrande från socialnämnden gällande revisorernas
kartläggning av kommunens implementering av barnkonventionen.pdf

____________

Expedieras till:
Revisorerna
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 78 SN.2021.123

Ansökan från Brottsofferjouren om bidrag 2022

Socialnämnden beslutar
att bevilja 41 804 kronor i verksamhetsbidrag för 2022 till

Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och
Örkelljunga.

Sammanfattning
Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm och
Örkelljunga ansöker om verksamhetsbidrag med 41 804 kronor från
Örkelljunga kommun för 2022, motsvarande fyra kronor per
kommuninvånare och 10 451 kommuninvånare.

I tjänsteskrivelse 2021-04-28 föreslår förvaltningschef och
nämndssekreterare att Brottsofferjouren beviljas 41 804 kronor i bidrag
för 2022. Motivet är att Brottsofferjouren har en viktig uppgift i
samhället och är en väl etablerad verksamhet. Genom organisationens
verksamhet ges stöd till brottsoffer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om bidrag till Brottsofferjouren 2022
Framställan från Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp,
Ängelholm och Örkelljunga om bidrag för 2022
Bilaga - Årsberättelse för 2020
Bilaga - Alkohol- och drogpolitisk deklaration

____________

Expedieras till:
Brottsofferjouren i Båstad, Klippan, Åstorp, Ängelholm
Controller (för kännedom inför budget 2022)
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 79 SN.2021.98

Rapportering enligt Lex Sarah

Socialnämnden beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder.

Sammanfattning
2021-03-29 ankommer en rapport enligt Lex Sarah. I rapporten
beskrivs att en händelse 2021-03-12--15 där boendestödets personal har
eftersökt en brukare. Med hjälp av god man kom de in i bostaden och
hittade brukaren på golvet med skador efter ett fall tre dagar tidigare.

Rapporten är utredd av enhetschef inom socialförvaltningen.
Utredningen visar att besöksfrekvensen följt den överenskommelse som
gjorts med brukaren. Med anledning av händelsen kommer det att
skapas nya eller reviderade rutiner för situationer när någon inte öppnar
dörren eller inte kommer på avtalad tid, samt vad som ska göras vid
dödsfall.

Beslutsunderlag
Rapportering enligt Lex Sarah (med borttagna uppgifter)
Utredning av Lex Sarah-rapport (med borttagna uppgifter)

____________

Expedieras till:
Rapportförfattare
Enhetschef
Verksamhetschef
Utredare
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 80 SN.2018.150

Riktlinjer och schablontider för bistånd inom ordinärt
boende

Socialnämnden beslutar
att ändra riktlinjerna för bistånd i ordinärt boende i den delen

som gäller matdistribution, i enlighet med
socialförvaltningens förslag enligt nedan.

Sammanfattning
Socialförvaltningen föreslår 2021-05-10 att riktlinjerna för bistånd i
ordinärt boende revideras, i den delen som gäller matdistribution.
Ändringen beror på det planerade införandet av kyld mat. Riktlinjerna
föreslås ändras till följande lydelse:

5. Matdistribution

Kriterier
Om den enskilde inte på egen hand kan klara av att förse sig med minst
ett mål lagad mat per dag beviljas bistånd i form av matdistribution,
förutsatt att biståndsbehovet omfattar minst varannan dag eller alla sju
dagar i veckan.

Syfte/beskrivning
Syftet med matdistributionen/behovsbedömd måltid är att öka den
enskildes välbefinnande genom regelbundna måltider med avpassat
näringsinnehåll och med omväxlande maträtter.

Maten distribueras emballerad i portionsförpackningar. För
måltidshjälp, se personlig omsorg.

Kyld mat distribueras en gång vecka efter överenskommelse/
beställning av enskild.

Avgränsning
Man kan inte välja vilka dagar man ska ha matdistribution, utan det är
varje eller varannan dag som gäller (hel eller halv matdistribution).

Beslutsunderlag
Förslag från socialförvaltningen 2021-05-10 till revidering av
riktlinjerna avseende matdistribution
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

____________

Expedieras till:
Enhetschefer för hemtjänsten och AMI
Berörda verksamhetschefer
Reviderade riktlinjer på intranätet
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 81 SN.2021.4

Rapportering av beslut från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2021-04-26 § 21 att godkänna och
fastställa årsredovisning per 2020-12-31 för Örkelljunga kommun.
Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Kommunstyrelsen behandlar 2021-05-05 § 67 ekonomisk uppföljning
per 2021-03-31.

Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-05 § 73 att omfördela budget från
kommunstyrelsen (-257 000 kronor) till socialnämnden (+257 000
kronor) för feriepraktik.

Kommunstyrelsen beslutar 2021-05-05 § 78 att lägga redovisning av
kommunens mål utifrån Vision 2040 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Beslut av kommunfullmäktige 2021-04-26 om årsredovisning 2020
Beslut av kommunstyrelsen 2021-05-05 om ekonomisk uppföljning
Beslut av kommunstyrelsen 2021-05-05 om överföring av rambudget
för feriepraktik
Beslut av kommunstyrelsen 2021-05-05 om redovisning av mål utifrån
Vision 2040

____________

10(19)



Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 82 SN.2021.5

Inkomna skrivelser och meddelanden

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Skrivelser för perioden 2021-04-28 - 2021-05-24

2021-04-30 - Skrivelse från enskild person med synpunkter på
arbetsförhållanden och driften av Södergårdens särskilda boende - dnr
SN.2021.128

2021-04-30 - Meddelande från SKR om att Tunstall uteslutits som
ramavtalsleverantör gällande trygghetslarm - SN.2021.129

2021-04-30 - Initiativ från Stefan Svensson (SD) om återinförande av
rullande scheman på äldreboende - dnr SN.2021.131

2021-05-04 - Skrivelse från Rädda Barnen om orostelefon avseende
hatbudskap och radikalisering - dnr SN.2021.135

2021-05-06 - Brev till socialnämndens ordförande och förste vice
ordförande om besök på Södergården - dnr SN.2021.136

2021-05-10 - Meddelande från Fastighets AB 3Hus om varningsbrev
med anledning av störning (sänd för kännedom till socialnämnden) -
dnr SN.2021.139 S

2021-05-10 - Meddelande från Fastighets AB 3Hus om varningsbrev
med anledning av störning (sänd för kännedom till socialnämnden) -
dnr SN.2021.140 S

2021-05-11 - Skrivelse från Junis om barn i missbruksmiljö, samt
rapporten "Med makt kommer ansvar" - dnr SN.2021.141

2021-05-12 - Skrivelse till socialnämndens ordförande och förste vice
ordförande om Södergården (samma avsändare som till brevet 2021-
05-06) - dnr SN.2021.136

2021-05-14 - Skrivelse med intresseanmälan om nationell adoption -
dnr SN:2021.143 S

2021-05-17 - Meddelande från Fastighets AB 3Hus om skriftlig
varning till hyresgäst (sänd som kopia till socialnämnden) - dnr
SN.2021.144 S
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

2021-05-19 - Skrivelse med synpunkt avseende uppföljning av brukare
som har boendestöd - dnr SN.2021.147

2021-05-24 - Initiativ från Gunilla Danielsson (S) om att genomföra
kartläggning avseende kontinuitet - dnr SN.2021.148

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 83 SN.2021.6

Delegationsbeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2021-05-04 - 2021-05-31 avseende:

· Delegationsbeslut för individ- och familjeomsorgen samt
familjerätten.

· Delegationsbeslut för äldreomsorgen

· Delegationsbeslut för FN-SoL

· Delegationsbeslut för LSS

Delegationsbeslut 2021-05-01 - 2021-05-31 avseende:

· Anställningar, ledigheter och entlediganden

Beslut i övrigt:

· Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om ungdomsjobb
2021. Överenskommelsen undertecknad av verksamhetschef. -
dnr SN.2021.124

· Kontrakt med Sjödin Örkelljunga AB om att hyra en
bostadslägenhet i Skånes Fagerhult. Kontraktet undertecknat av
förvaltningschef. - dnr SN.2021.130

· Avtal med CGI Sverige avseende gallring och historik i
Treserva. Avtalet undertecknat av förvaltningschef. - dnr
SN.2021.134

Beslutsunderlag
Utskrifter från Treserva och Winlas

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 84 SN.2021.7

Ordförandebeslut

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandebeslut:

· Ordförandebeslut 2021-05-03 (fattat av ordförande Annika
Jönsson) att enligt 14 § andra stycket första punkten begränsa
umgänget mellan barn och vårdnadshavare. Beslutet tas i
avvaktan på socialnämndens behandling av ärendet.

· Ordförandebeslut 2021-05-03 (fattat av ordförande Annika
Jönsson) att enligt 14 § andra stycket första punkten begränsa
umgänget mellan barn och vårdnadshavare. Beslutet tas i
avvaktan på socialnämndens behandling av ärendet.

· Ordförandebeslut 2021-06-01 (fattat av ordförande Annika
Jönsson) om placering i familjehem enligt 11 § LVU

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 85 SN.2021.8

Delgivningsärenden

Socialnämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.

Inspektionen för vård och omsorg:

Ärendet: Anmälan från socialnämnden enligt Lex Sarah avseende en
påtaglig risk för allvarligt missförhållande vid Södergårdens särskilda
boende
Beslut 2021-05-11: IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta
några ytterligare åtgärder
Skäl för beslutet: IVO bedömer att anmälan inte faller inom ramen för
anmälningsskyldighet enligt Lex Sarah

Ärendet: Klagomål enligt patientsäkerhetslagen avseende vård och
ansvarsfördelning
Beslut: 2021-05-20: IVO har funnit att journaldokumentationen vid det
särskilda boendet var bristfällig. IVO har inte funnits brister när det
gäller läkemedelsordination, vården och omsorgen på det särskilda
boendet, handläggningen av obduktion, provtagning avseende covid-19
samt ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och Örkelljunga
kommun. Vårdgivaren ska beakta IVO:s beslut i det systematiska
patientsäkerhetsarbetet. IVO avslutar ärendet.

Förvaltningsrätten i Malmö:

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2020-09-10
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2021-04-28: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Överklagat beslut: Socialnämndens beslut 2020-11-26
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (ekonomiskt bistånd)
Dom 2021-05-20: Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Kammarrätten i Göteborg:

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2021-01-04
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (andrahandskontrakt), fråga om
prövningstillstånd
Beslut 2021-04-30: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens avgörande står därmed fast.
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Överklagat avgörande: Förvaltningsrättens dom 2020-11-23
Saken: Bistånd enligt socialtjänstlagen (behandlingshem)
Dom 2021-05-19: Kammarrätten avslår överklagandet

____________
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 86 SN.2021.107

Skrivelse från Södergårdens avdelningar till
socialnämnden avseende arbetssituationen på
Södergården

Socialnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna, samt
att ärendet tas upp till fortsatt behandling vid arbetsutskottets

sammanträde 2021-06-15 och nämndssammanträdet 2021-
08-10, samt

att till nämndssammanträdet 2021-08-10 redovisa regler för
bemanning på demensboende samt informera om
Örkelljunga kommun uppfyller gällande lagstiftning.

Sammanfattning
2021-04-14 ankommer en skrivelse från avdelningarna på
Södergårdens särskilda boende. I skrivelsen framförs synpunkter på
arbetssituationen. Det anges att det skett försämringar avseende
personaltäthet, medinflytande och arbetsmiljö. I skrivelsen anges att
dialogen med arbetsgivaren försämrats sedan arbetstidsavtalet
upphörde. Vidare beskrivs att den nya schemaläggningen inte fungerar.
I skrivelsen redovisas att personalen mår allt sämre vilket leder till att
vikarier söker sig till andra arbeten och att ordinarie personal letar
andra tjänster.

Förvaltningschef Johan Lindberg har 2021-04-27 lämnat skriftliga
kommentarer med anledning av skrivelsen. Förvaltningschefen
beskriver att det skett ett antal förändringar under det senaste året som
påverkat personalen på Södergården. Det krävs numera kontakt med
chef vid sjukskrivning, för att avgöra om det behövs provtagning för
covid-19. Schemaperioderna har ökat från fyra till sex veckor,
semesterkofficienten har ändrats, arbetstidsavtalet omförhandlats, heltid
som norm införts och nytt bemanningsverktyg (Time Care) tagits i
drift. Till detta kommer att det skett förändringar på chefsnivå och att
pandemin lett till flera förändringar. Inför framtiden kommer det att
satsas på ökad handledning och digitala dialogmöten för personalen.
Ombyggnad kommer att ske av Södergården. Nya ordinarie chefer ska
tillträda.
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Sammanträdesprotokoll 2021-06-01
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Ärendet har behandlats av socialnämnden 2021-05-04 § 70. Social-
nämnden beslutar att följa upp frågorna om Södergården vid nämndens
sammanträde 2021-06-01 för eventuella ytterligare åtgärder.

Redovisning på nämndssammanträdet
Förvaltningschefen informerar om att dialogmöten har genomförts med
personal på alla avdelningar. Det återstår att hålla möte med Kommunal
och skyddsombuden. Därefter ska resultaten sammanställas och
överlämnas för politisk behandling. Förvaltningschefen berättar i grova
drag om vilka synpunkter och tankar som tagits upp på dialogmötena.

Nämndens behandling
Socialnämnden diskuterar ärendet. Diskussionen handlar om
samverkan och dialog med fackliga organisationer, bemanningen på
demensboende, samt om bemanningsverktyget Time Care och om
bemanningsenhetens arbete.

Förslag
Gunilla Danielsson (S) yrkar att det till nästa nämndssammanträde
(2021-08-10) redovisas regler för bemanning på demensboende samt
informeras om Örkelljunga kommun uppfyller gällande lagstiftning.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden bifaller det utsända beslutsförslaget om
att lägga informationen till handlingarna, och att ärendet ska tas upp till
fortsatt behandling vid arbetsutskottets sammanträde 2021-06-15 och
nämndssammanträdet 2021-08-10.

Ordförande finner vidare att socialnämnden bifaller tilläggsyrkandet
från Gunilla Danielsson (S).

Beslutsunderlag
Skrivelse från Södergårdens avdelningar till socialnämnden avseende
arbetssituationen
Kommentarer från socialchefen med anledning av skrivelsen från
Södergårdens avdelningar

____________

Expedieras till:
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-15
Socialnämnden 2021-08-10
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Övriga frågor

Patric Carlsson (S) vill att det redovisas hur socialförvaltningen arbetar
med våld i nära relationer.

Förvaltningschefen berättar att det nyligen tillsatts en samordnare för
våld i nära relationer, efter att tjänsten varit vakant sedan början av året.
Det återstår att hitta en lösning för arbete med förövare. Kontakt förs
med Klippans kommun om eventuell samverkan mellan kommunerna
kring våld i nära relationer. Det finns befintlig samverkan mellan
kommuner för att möjliggöra att våldsutsatta kan få lägenhet i en annan
kommun än hemkommunen.

Stefan Svensson (SD) framför ett önskemål om att enheten för
arbetsmarknad och integration (AMI) ska komma till ett
nämndssammanträde för att rapportera om pågående projekt.
Önskemålet noteras inför andra halvårets nämndssammanträden.

Stefan Svensson (SD) framför förslag om schemalagda besök från
verksamheterna vid socialnämndens sammanträden. Förslaget
framfördes även vid arbetsutskottets sammanträde 2021-05-18, och ska
behandlas vid beredningen inför kommande arbetsutskott och nämnd.

Christer Unosson (KD) frågar om Örkelljunga kommun är remissinsats
om en statlig utredning om ny social lagstiftning. Det behövs mer
upplysningar för att kunna svara på frågan. Christer Unosson (KD)
ombeds att lämna mer detaljer till socialförvaltningen, för att fråga ska
kunna undersökas och besvaras.

____________
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