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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 11 
 
Bokslut 2020 
2021/2 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av socialnämndens mål och tillhörande indikatorer har genomförts inom 
socialförvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen har inhämtat statistik och 
underlag från alla enheter enligt den målstruktur som beskrivs i riktlinjer. 
Måluppfyllelsen har bedömts utifrån de resultat som nämnden och dess verksamheter 
har producerat under 2020. Bedömningen görs också utifrån de underliggande 
verksamheternas prestation på sin verksamhetsutveckling samt de förutsättningar som 
har funnits under året. 
Totalt har socialnämnden sex (6) mål som delvis uppfyllts medan ett (1) mål inte 
uppfyllts. 
Socialnämndens verksamheter har generellt arbetat aktivt med målstyrningen som är ett 
verktyg för att styra nämndens verksamheter mot gemensamma resultat, både gällande 
ekonomi och kvalitet. De resultat som nämnden behöver arbeta vidare och prioritera 
högt är exempel att öka svarsfrekvensen inom IFO-verksamheten, hållbarhetsarbetet 
inom miljö, arbetsmiljö, barns uppväxtvillkor samt kommuninvånarnas 
självförsörjning. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att överlämna bokslutet för år 2020 med godkännande till kommunstyrelsen enligt 
upprättat förslag 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 12 
 
Riksnorm för försörjningsstöd 2021 
2021/23 
 
Sammanfattning 
Rätten till bistånd regleras i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inleds: ”Den som inte själv 
kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt.” 
 
Försörjningsstödet består av två delar: 
• riksnormen 
• skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetskostnader, hemförsäkring samt 
medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. 
 
Totalsummorna i riksnormen för olika ålderskategorier och hushållsstorlekar fastställs 
årligen av regeringen och är lika för alla kommuner. Varje kommun får därefter fatta 
beslut om fördelningen mellan de olika behovsposterna i riksnormen. 
 
Riksnormen innehåller följande behovsposter: 
• livsmedel 
• kläder och skor 
• lek och fritid 
• hygien 
• gemensamma hushållskostnader (som består av delposten förbrukningsvaror samt 
delposten för telefon, dagstidning mm).  
 
Regeringen har i december 2020 beslutat att riksnormen för 2021 ska räknas upp med 
0,3 procent jämfört med riksnormen för 2020. För att socialtjänstens verksamhet 
gällande försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd ska fungera behöver socialnämnden fatta 
beslut om hur man vill fördela denna ökning på de olika behovsposterna.  
 
Då ökningen omfattar 10-20 kr för de olika ålderskategorier och hushållsstorlekar 
föreslås det att ökningen för 2021 läggs på behovsposten för livsmedel samt för 
förbrukningsvaror gällande gemensamma hushållskostnader. Detta då bedömningen 
görs att den största ökningen av kostnader i samhället ligger på just dessa två 
behovsposter. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att riksnormen för försörjningsstöd för 2021 räknas upp med 0,3 procent, vilket fördelas 
på kostnaderna för livsmedel och förbrukningsvaror. 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen
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Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

Socialnämnden  
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§ 13 
 
Verksamhetsbesök IFO 
 
 
Sammanfattning 
Enhetscheferna från Individ- och familjeomsorgen besöker nämnden och informerar som 
sina respektive enheters arbete. 
 
Adisa Avdovic redovisar arbetet inom individ- och familjeomsorgen, med samarbete och 
samverkan mellan de olika enheterna genom lösningsfokus, där strävan är att använda 
samma metodik. Med målet ökad självförsörjning är samverkan mellan olika enheter, 
inom och utom förvaltningen, en nödvändighet. Pandemin gör att digitala verktyg i olika 
former blir allt viktigare. Projektet Letterbox riktar sig till barn som enheten har kontakt 
med, och syftar till att stimulera läs- och matematikkunskaper. 
 
Jessika Ekelund Nilsson redovisar arbetet inom barn och familj, samt mobila teamet. Den 
stora utmaningen är familjehemsvården, som har setts över under en period av några år. 
Varje barn har nu en barnsekreterare. En lärande och främjande tillsyn av IVO är på gång 
under våren. Mobila teamet har fått en ny teamledare och en lokal på Fasanvägen, vilket 
lett till fler spontana besök. Teamledaren kommer även att finnas på skolan ett par dagar i 
veckan för samverkan och kontaktskapande. Ett samverkansprojekt pågår med 
kuratorerna i skolan, som förebyggande arbete för barn och unga. Yrkesresan kommer att 
innebära en kompetensutveckling för medarbetarna, och väntas starta mot slutet av året. 
 
Maria Andersson redovisar arbetet inom öppenvården och handläggarenheten. 
Handläggarenheten är nu komplett, en av handläggarna kommer att börja arbeta del av 
sin tid i skolan vilket väntas leda till förbättrad samverkan. I samband med det återstartas 
närvaroteamet, som ska stödja föräldrar till hemmasittare. Distansarbete har fallit väl ut. 
Projektet IHOPA har förändrats till en permanent verksamhet vid Hässleholms sjukhus, 
och undanröjer dåliga hemgångar. Vid fördröjd hemgång kostar det 8900:-/dygn, men så 
här långt har inga vårddygn fallit ut för Perstorps del. I öppenvården införs 
journalsystemet Journal Digital, i syfte att få en mer enhetlig återrapportering till de 
socialsekreterare som skapar uppdragen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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§ 14 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Beställda headset hämtas enligt information i samband med beställningen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 15 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen och MAS redovisar aktuell situation avseende vaccinationer. Under 
januari förändrades regionens uppdrag till att alla som arbetade på särskilda boenden 
skulle vaccineras, även chefer, kostpersonal etc. I samråd med regionen har de chefer 
som arbetar vårdnära vaccinerats, liksom exempelvis sjukvårdspersonal. Den plan som 
lades före jul byggde på då beräknade antal vaccindoser, som sedan visade sig inte 
levereras i den takt som förespeglats. Prioriteringen av de mest sköra äldre kvarstår dock, 
i form av först dem som bor på särskilt boende och därefter de som har hemtjänst eller 
hemsjukvård. All personal som ska vaccineras ska göra det på sjukhus. 
Coronaläget i Perstorp har lugnat sig något. Smittspårning har skett till stöd för cheferna, 
vilket varit ett lyckat grepp. 
Förvaltningschefen redovisar förfarande då anställda exponerats för smitta eller blivit 
sjuka. En rutin har tagits fram och kommunicerats med medarbetare, chefer och fackliga 
organisationer. 
En översyn pågår vad gäller elever på särskola, och deras framtidsplaner. Detta behövs 
för att kunna planera kommande LSS-verksamhet. 
Verksamhetschefen VO redovisar aktuell bemanningssituation i hemtjänsten, de problem 
som förekommit bedöms inte bero på pandemin utan ha andra orsaker. En bra dialog har 
skett med fackliga företrädare, och ett arbete kommer att ske med stöd av HR-enheten, 
bland annat för att se på bemanningsekonomi. 
Tillbyggnaden av Österbo skrivs fram av Teknik- och serviceförvaltningen, och avses 
inledningsvis omfatta en flygel med 16-18 lägenheter. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 16 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2021-01-19 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-09 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 17 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-09 §§ 15-16, 18-20 
b) Individ- och familjeomsorgen, lista 2021-01-19—02-16 
c) Vård och omsorg, lista 2021-01-19—02-16 
d) Anställningsbeslut, lista 2021-01-19—02-16 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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§ 18 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a)  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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