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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 29 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2023 
2023/20 
 
Sammanfattning 
Controller Sebastian Hovander redovisar aktuell ekonomisk situation per februari månad. 
Antalet personer med försörjningsstöd har minskat till 98, men kostnaden har ökat något. 
Antalet placerade barn har minskat något, men det är fortfarande en stor mängd 
inkommande ärenden. Inom vård och omsorg är det höga sjuktal, fortfarande köps vissa 
platser. Prognosen för närvarande är ett visst överskott inom IFO och ett motsvarande 
underskott inom VO, totalt beräknas ett nollresultat för året. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 30 
 
Bokslut 2022 
2022/232 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar ett totalt underskott på 3 309 tkr, där underskottet 
mestadels är att hänföra till behovsstyrda köpta platser och personalkostnad. Det 
negativa värdet inom försörjningsstöd är känt sedan tidigare då nämnden under 2022 ej 
haft tillräcklig stor ramtilldelning för att täcka behovet. 
 
Året har haft fokus på att nå det prognostiserade målet om budget i balans, detta genom 
åtgärdsplaner och insatser inom barn och familj. Ett stort arbete har även pågått i 
förebyggande arbete inom Försörjningsstöd och utbildningar inom Barn och Familj. 
Återkommande stora kostnader för övertid har identifierats och arbetet med att minska 
både övertid och sjuktal fortlöper. Arbetet på både förvaltningsnivå och enhetsnivå 
präglas av att försöka komma till rätta med budgetunderskott och mycket tyngd har 
lagts på att söka statliga projektmedel, vilket delvis har påverkat drift i en positiv 
riktning. 
 
När det gäller bedömning av socialnämndens mål finns detta dokumenterat under varje 
målområde under punkten mål och resultatstyrning. 

  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa årsredovisningen 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 31 
 
Debitering av hjälpmedel 
2023/43 
 
Sammanfattning 
Under många år har Socialförvaltningen lånat ut redskap i samband med hemsjukvård. 
Redskap, som nämnden många gånger har hyrt ifrån Medelpunkten, men även 
hjälpmedel nämnden själv äger. I många fall försvinner eller förstörs dessa redskap utan 
att brukaren behöver ta ansvar för förlust av hjälpmedel eller oaktsamt handhavande. 
Detta resulterar i stora utgifter för Socialförvaltningen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att vid förlust av hjälpmedel eller oaktsamt handhavande, debiteras hjälpmedlets 
restvärde enligt Medelpunktens beräkningar. Beslutet träder i kraft 2023-04-01. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 32 
 
Sammanställning av socialförvaltningens arbetsmiljöarbete för 
2022 
2023/42 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har genomfört årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2022, genom 
att besvara ett antal frågor i avsedd mall skapad av HR-enheten och i samverkan med de 
fackliga organisationerna i FÖSAM, som är förvaltningens övergripande samverkan.  
 
Arbetsmiljöarbetet fungerar generellt sett bra, men det finns vissa områden som 
behöver utvecklas, förtydligas och förbättras. Åtgärdsplanen utgörs av: 
 

• Arbetet med enheternas arbetsmiljömål behöver ses över och förankras bättre på 
enheterna genom att kontinuerligt lyfta det på enheternas APT.  

• Skyddsronder görs inte kontinuerligt på alla enheter och måste därför 
genomföras och följas upp bättre för att skapa en systematik i det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet.  

• Majoriteten av enheterna har behov av genomgång av skillnaden mellan tillbud 
och olycksfall, vikten av att rapportera tillbud och olycksfall samt att följa upp. 
Det arbetet har påbörjats genom att ej utredda tillbud och olycksfall ses över och 
utreds samt att olycksfall rapporteras till Försäkringskassan och 
Arbetsmiljöverket. 

• Det finns också ett behov av revidering av introduktionsutbildning och 
checklista som används vid nyanställningar. Det arbetet har påbörjats och 
kommer vara klart under våren 2023. 

• Då förvaltningschef och verksamhetschef är nya har uppgiftsdelegering släpat 
efter, men har åtgärdats under mars månad 

 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

6



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 36 
 
Granskning av samverkan mellan skola och socialtjänst samt 
förstudie om integration 
2022/212 
 
Sammanfattning 
Utöver det som framkommer i granskningen finns även en samverkan i form av SAGA. 
Det innebär att socialtjänst, förskola, ekonomiskt bistånd och barnahälsovård träffas en 
gång per månad på Familjens Hus. Syftet är att hitta tidiga förebyggande insatser och 
stärka samverkan mellan de olika aktörerna.  
En möjlig samverkansform är att återskapa ett frånvaroteam utifrån att det i 
granskningen framkommit önskemål om detta. En framgångsfaktor för att få denna 
samverkan att fungera är att tydliggöra syftet med samverkan samt följa upp resultaten.  
För att säkerställa att överenskommelse mellan region och kommun är väl känd och 
accepterad kommer informationen delges regelbundet på APT, för IFO. Vidare bör 
utbildning genomföras i LOTS modellen för samtliga medarbetare för IFO. 
Uppföljning och utveckling av samverkan ska lyftas upp regelbundet på förvaltningens 
ledningsgrupp.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta yttrandet som sitt eget och översända det till revisionen 
 
Beslutet skickas till 
Revisionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 37 
 
Lagstadgade tider 
2023/24 
 
Sammanfattning 
Under perioden 230201-230228 har enheten barn och familj aktualiserat 84 inkomna 
ärenden, varav samtliga var orosanmälningar och inga ansökningar. Varje inkommen 
anmälan kräver en halv till en timmes handläggning, med skyddsbedömning, 
efterforskning, registrering i verksamhetssystem samt upprättande av kallelse till möte. 
De inkomna orosanmälningarna ska sedan hanteras med en förhandsbedömning inom 
lagstadgad tid, fjorton dagar. Under perioden var det åtta aktualiseringar där denna tid 
överskreds på grund av försenad dokumentation alternativt svårigheter att komma i 
kontakt med aktuell familj. Utöver dessa 84 ärenden har 17 aktualiseringar skett efter 
information från bl.a. hyresvärdar och inkassobolag. 
 
Under samma period fanns 76 öppna utredningar. 10 utredningar stängdes. Ingen 
utredning har fått förlängd utredningstid, två har blivit försenade, därav en beroende på 
felaktig prioritering och en på att vårdnadsöverflytt prioriterats. 
 
Totalt har enheten hittills under 2023 hanterat 174 anmälningar samt 37 informationer 
som inkommit på annat sätt. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen samt 
att anteckna till protokollet att orsaken till förseningar behöver förklaras 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 38 
 
Högsta godtagbara boendekostnad för 2023 
2023/44 
 
Sammanfattning 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så 
att de kan klara sin försörjning på egen hand. Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig 
levandnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen som fastställs av 
riksdagen. Att fastställa nivåer för högsta godtagbara boendekostnad är en uppgift för 
Socialnämnden.  
Utgångspunkter vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad bör vara vad en 
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig (SOFS 2013:1) samt att 
boendekostnaden inte ska vara så hög att den utgör ett hinder för att hushållet så snart 
som möjligt genom egna inkomster ska kunna bli självförsörjande. Kostnaden bör även 
relateras till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra större bostadsföretag 
på orten.  
Nämnden har 2021 tagit beslut om att anta högsta godtagbara boendekostnad baserat på 
genomsnittspriserna hos allmännyttan i Perstorp enligt då presenterade förslag samt att 
till enheten för ekonomiskt bistånd uppdra att beloppet för högsta godtagbara 
boendekostnad årligen uppdateras i enlighet med utfallet från hyresgästföreningens 
förhandling med allmännyttan. 
Nya belopp för högsta godtagbara boendekostnad föreslås vara: 
En vuxen 4400 kr 
Två vuxna 5700 kr 
Hushåll med 1 barn 7100 kr  
Hushåll med 2 barn  8200 kr 
Hushåll med 3 barn  9700 kr  
Hushåll med 4 barn  12 500 kr + 1300 kr per barn vid fler än 4 barn 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa reviderade belopp för högsta godtagbara boendekostnad samt 
att därmed revidera tidigare fastställda riktlinjer 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef ekonomiskt bistånd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 39 
 
Lex Sarah-rapport 1394 
2022/156 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden begärde vid sitt sammanträde 2022-12-13 en första återkoppling av den 
handlingsplan som upprättats till följd av Lex Sarah-rapport 1394. 
Den första punkten gällande kontaktmannaskap har tagits upp inom samtliga 
verksamheter gällande befintlig rutin, som också uppdaterats under perioden. Denna har 
på nytt gåtts igenom med samtliga medarbetare där den undertecknats efter genomgång.  
Lifecare för utförare är ett nytt verksamhetssystem där man har identifierat brister 
gällande dokumentationen. Bristerna har visat sig vara okunskap i systemet och en 
utbildning kommer att genomföras under våren 2023. Utbildningen kommer att 
genomföras av kvalitetsledare. 
Gällande bristerna kring nutrition, både gällande arbetssätt och kunskap, genomförs 
årliga utbildningar kring nutrition men också en kartläggning hos brukare enligt 
kvalitetsregistret Senior Alert. Ansvaret för arbetet med Senior Alert åligger legitimerad 
personal. 
Arbetsbeskrivningar har arbetats med främst gällande stödfunktionerna. 
Stödfunktionerna har sedan årsskiftet en gemensam chef vilken är verksamhetschefen 
för vård och omsorg.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen samt 
att uppföljning sker i maj med IVO:s utlåtande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 40 
 
Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom 
hemtjänst och särskilt boende 
2022/180 
 
Sammanfattning 
Revisionen har låtit granska socialnämndens biståndshandläggning och verkställighet 
inom hemtjänst och särskilt boende, och kommit till slutsatsen att dessa behöver 
förbättras för att bedömas vara ändamålsenliga och effektiva. 
I granskningen hävdas att nämnden saknar en långsiktig planering av verksamhetens 
utvecklingsbehov utifrån bl.a. demografiska förutsättningar. Nämnden hävdar att det 
finns en sådan planering just kopplad till demografi, genom det arbete som skedde inför 
ställningstagande till om- och tillbyggnad av Österbo. Detta framkom redan av den 
faktagranskning som förvaltningen sände till revisionens sakkunniga biträde. 
Riktlinjerna för biståndshandläggning har inte uppdaterats på några år, det kan därför 
finnas skäl att se över dem även mot bakgrund av att en ny nämnd tillträtt sedan 
årsskiftet. 
Implementeringen av IBIC i hela verksamheten kräver utbildning, och den har så här 
långt i första hand skett för biståndshandläggare. Det finns därför skäl att sprida 
kunskapen till verkställigheten.  
Nivån på frånvaron påverkar ofrånkomligen kvaliteten, samtidigt kan det konstateras att 
personalkontinuiteten ligger nära rikssnittet efter att en tydlig förbättring skett sedan 
2018. Det finns dock skäl att fortsätta arbeta med att ytterligare förbättra den.  
Det arbete som sker med kvalitetsledningssystemet Stratsys syftar till att säkerställa 
tillgång till bl.a. processbeskrivningar, riktlinjer och rutiner. Det är dock ett komplext 
arbete, både att underhålla och att använda, och nämnden konstaterar att arbetet behöver 
pågå över tid. Användningen av kvalitetsledningssystemet är även en 
kommunövergripande fråga, som leds av kommunstyrelsen. De dokument som behövs 
finns i de flesta fall, men är svåra att hitta och är ibland inte uppdaterade. En brist som 
kan identifieras är att då Stratsys implementerats har nya styrdokument lagts in, men 
inte alltid äldre dokument även om de fortfarande varit gällande. För att systemet ska 
vara heltäckande behöver alla styrdokument kunna nås på likartat sätt. 
Utifrån den granskning revisionen genomfört avser nämnden se över de olika 
kvalitetsdokument som finns och säkerställa att de är tillgängliga i Stratsys. Nämnden 
har för avsikt att ta fram en årlig kvalitetsberättelse, som komplement till den 
patientsäkerhetsberättelse som sedan tidigare tas fram. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till yttrande som sitt eget och översända det till revisionen 
 
Beslutet skickas till 
Revisionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 41 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar om bl.a. IVO:s granskning av särskilda boenden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 42 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Susanne Serenhov tackar för den tid hon fått arbeta som vikarierande förvaltningschef 
och för det förtroende som visats henne.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 43 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2023-02-14 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2023-03-07 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 44 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Individ- och familjeomsorgen, lista 2023-02-09—03-15 
b) Vård och omsorg, lista 2023-02-09—03-15 
c) Anställningsavtal, lista 2023-02-09—03-15 
d) Socialnämndens arbetsutskott 2023-03-07 §§ 14-17 och 21 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-23 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 45 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Malmö FR 10359-22 Dom 2023-02-09 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
b) Malmö FR 11727-22 och 12542-22 Dom 2023-02-09 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 
c) Malmö FR 12450-22 Dom 2023-02-09 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
d) Beslut BUN 2023-01-17 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i kommunala 
tillgänglighetsrådet 2023-2026 
e) Malmö FR 12469-22 Dom 2023-02-10 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
f) Kammarrätten i Göteborg, dom i mål 5578-22 om vård enligt LVU. Kammarrätten 
avslår överklagandet. 
g) Skånetrafiken, Färdtjänst - Uppföljning 2022 H2 
h) Göteborg KR 999-23 och 1000-23 Slutligt beslut 2023-03-06 om ekonomiskt bistånd. 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
i) HFD 1085-23 Slutligt beslut 2023-03-13, Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte 
prövningstillstånd, kammarrättens avgörande står därför fast. 
j) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 10024-21 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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