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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 34 
 
Ändring av delegeringsordning 
2022/32 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden antog med § 54/2021 en reviderad delegeringsordning. Mot bakgrund av 
den ryska invasionen av Ukraina har behovet av att reglera beslutsfattande enligt 3 a § 2 
och 3 stycket LMA (lag om mottagande av asylsökande) aktualiserats. Situationen 
påminner om den som föreligger vid ansökan om ekonomiskt bistånd, beslut enligt 
aktuell paragraf föreslås därför delegeras till socialsekreterare. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att delegeringsordningen revideras enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
Enhetschef ekonomiskt bistånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 35 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2022 
2022/25 
 
Sammanfattning 
Ekonom Anders Ferm redovisar aktuell ekonomisk situation. Prognosen efter mars pekar 
på en något försämrad utveckling vad gäller försörjningsstöd, vilket leder till ett totalt 
beräknat underskott om 4 mnkr på årsbasis. Det innebär att den ramhöjning nämnden 
erhållit inte är tillräcklig för att täcka de behov som nämnden redan tidigare 
uppmärksammat. Elkostnader, drivmedelskostnader och matpriser, som stigit bl.a. till 
följd av utvecklingen i omvärlden och den tilltagande inflationen, täcks inte i tillräcklig 
grad med de nivåer försörjningsstödet ligger på. Antalet ärenden inom försörjningsstöd 
har ökat. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen samt 
att uppmärksamma kommunstyrelsen på att nämndens ram inte är tillräcklig för att täcka 
behoven. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 36 
 
Ej verkställda beslut 2022 
2022/36 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har att redovisa till IVO när beslut inte har verkställts inom tre 
månader. Under första kvartalet 2022 har följande beslut redovisats: 
Vård och omsorg SoL 
Särskilt boende född 1932 väntat sedan 2021-11-01 
Särskilt boende född 1935 väntat sedan 2021-09-03 
Vård och omsorg LSS 
Inga redovisade beslut som ej verkställts inom tre månader. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 37 
 
Flyktingsituationen 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Annelie Börjesdotter Tedenlid redovisar aktuell situation med anledning 
av den ryska invasionen av Ukraina. Kommunen har fortfarande 30 platser i beredskap, 
men det kan komma att minska. Perstorp har fått ett kommuntal på 35, vilket är det antal 
skyddsbehövande personer som kan komma att beredas plats. Tre personer har fått 
uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Den tidigare kampanjen med 
desinformation om socialtjänsten har i viss mån förekommit även i den nya miljön. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 38 
 
Digital kompetensutveckling 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Adisa Avdovic och arbetsmarknadschef Peter Lindow informerar om digital 
kompetensutveckling, ett ESF-projekt som drivs inom Familjen Helsingborg. 
Bakgrunden är den digitalisering som sker inom olika myndigheter, där den enskilde får 
möjlighet att påverka och vara delaktig i sin egen process. Det nu pågående projektet 
riktar sig till personal, och följer ett annat projekt som riktat sig direkt till brukare. Totalt 
berörs drygt 240 medarbetare i Familjen Helsingborg, inom försörjningsstöd, 
arbetsmarknad och vuxenutbildning. 
Vidare redovisas resultat och trender från Framtidsresan, det framgår tydligt att 
anvisningarna till arbetsmarknadsenheten nu kommer från socialtjänsten snarare än från 
arbetsförmedlingen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 40 
 
Läget i hemtjänsten 
 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Patrik Wilhelmsson redovisar aktuellt läge i hemtjänsten. Upplevelsen 
är att det är högre närvaro, den nya chefen har tillträtt sedan en vecka vilket gör att det nu 
finns två ordinarie chefer på plats. Det söks fortfarande några sommarvikarier, med 
erforderlig utbildning. Hemtjänstens nya schema visar på ett behov att fördela personalen 
på ett annat sätt. Arbetet med grupputveckling fortsätter. En ansökan om medel för 
hållbar utveckling på 700 tkr har lämnats in. 13-punktsprogrammet redovisas mer i detalj 
vid nästa sammanträde med nämnden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef VO
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 41 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Intet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 42 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Annelie Börjesdotter Tedenlid informerar om bland annat tillsyn av 
IVO, egengranskning inom IFO, Lex Sarahrapporter och resonemang kring dessa, 
utbyggnad av Österbo samt rekryteringar. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 43 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2022-03-15 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2021-11-30 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-11 
d) Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-05 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 44 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2021-11-30 §§ 109-118, 121 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-11 §§ 3-8, 10 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-05 §§ 29-33 
d) Individ- och familjeomsorgen, lista 2022-03-10—04-12 
e) Vård och omsorg, lista 2022-03-10—04-12 
f) Anställningsavtal 2022-03-10—04-12 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 45 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Kommunstyrelsen 2022-03-16, uppföljning av ekonomi 
b) Malmö FR 10208-21 Dom 2022-03-25 ang. bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandena. 
c) Malmö FR 1305-22 Dom 2022-03-25 ang. bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandena. 
d) Malmö FR 2616-22 Dom 2022-04-04 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
e) Malmö FR 7712-21 Dom 2022-04-08 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
f) Malmö FR 7713-21 Dom 2022-04-08 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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