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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 84 
 
Intern kontroll 2022 
2021/148 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen Annelie Börjesdotter Tedenlid och utvecklingskoordinator Karzan 
Nouraldin redovisar förvaltningens arbete inför intern kontroll 2022. Ett möte med 
samtliga chefer har tagit fram de risker som kunnat identifieras, och gjort en värdering av 
dem. En kort redovisning av den interna kontrollplanen för 2021 lämnas också. De olika 
riskmomenten som finns inför 2022 gås igenom och riskerna värderas.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ge ledamöterna tillfälle att bearbeta ärendet till nästa sammanträde, och då ta upp det 
för beslut. 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 85 
 
Heltid som norm 
2021/71 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Annelie Börjesdotter Tedenlid och utvecklingskoordinator Karzan 
Nouraldin redovisar arbetet med Heltid som norm, som är ett projekt med SKR och 
Kommunal som initiativtagare. Målsättningen med projektet är att alla tjänster inom 
Kommunals avtalsområde ska vara heltidstjänster. Ett beslut togs i kommunfullmäktige 
för ett antal år sedan med denna inriktning.  
Processkartläggningen har tidigare presenterats. Arbetssättet ska involvera medarbetarna, 
för att få en hållbarhet och undvika sjukskrivningar i samband med genomförandet. 
Projektet är nu igång sedan en månad tillbaka. En omvärldsanalys har skett och fem 
träffar planerats. Frågorna diskuteras på arbetsplatsträffar (APT). Alla nyanställningar är 
nu heltid. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 86 
 
Ekonomisk rapport och prognos september 2021 
2021/54 
 
Sammanfattning 
Ekonom Anders Ferm redovisar aktuell rapport och prognos. Prognosen per september är 
oförändrad ett underskott på 6,3 mnkr. Barn- och ungdomsvården har minskat till 27 
placerade barn, vilket gör en förbättring med 200 tkr. Försörjningsstöd beräknas bli 500 
tkr sämre, integrationsenheten väntas bli 600 tkr bättre. LSS-verksamheten kostar 200 tkr 
mer, medan förvaltningens stab går 200 tkr bättre. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 87 
 
Familjens hus 
 
 
Sammanfattning 
Myndighetsstrateg Britt Tullberg och rektor Sassa Gullberg redovisar aktuellt arbete vid 
Familjens hus. Projektet Hela familjen har fått stöd med 400 tkr, för att arbeta med 
föräldrastöd till nyanlända familjer med barn. Vidare bedrivs flera andra former av 
utbildningar för barn och föräldrar. Öppna förskolan har fått en ny förskollärare, och har 
nu åter börjat kunna ha verksamhet fullt ut efter pandemin. Det gemensamma arbetet ger 
förutsättningar för ett bra arbete kring och med de aktuella familjerna, på ett 
avdramatiserat sätt. Regionen kommer att genomföra Covid-19-vaccination på Familjens 
hus, särskilt riktat mot gravida. En diskussion förs om möjligheterna att utöka samarbetet 
med civilsamhället i form av församlingar, föreningar m.m. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.

6



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 88 
 
Arbetslöshet, lägesrapport 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Adisa Avdovic lämnar en lägesrapport avseende arbetslösheten i kommunen 
per augusti månad 2021, och det arbete som sker. Antalet inskrivna på 
arbetsförmedlingen och öppet arbetslösa har minskat det senaste året, men Perstorp ligger 
högst bland kommunerna i Familjen Helsingborg vad gäller arbetslöshetstal. Bland 
ungdomar 18-24 år har andelen arbetslösa minskat mycket, men ligger fortfarande på en 
mycket hög nivå. Även i gruppen utrikesfödda ligger Perstorp mycket högt i 
arbetslöshetstal.  
Det finns en tanke på att se över riktlinjerna för att inte missgynna unga individer som 
vill studera. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 89 
 
Ej verkställda beslut 2021 
2021/139 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera in beslut som inte verkställts inom 
föreskriven tid till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 
 
Verksamhetsområde SoL ÄO. 
Beslutet avsåg: Plats på särskilt boende 
 
  Datum för beslut  Orsak 
 
1  2021-06-04   Platsbrist 
 
2  2021-06-16   Platsbrist 
 
 
 

 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 90 
 
Läget i hemtjänsten 
 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Patrik Wilhelmsson redovisar aktuellt läge i hemtjänsten. Det 
förekommer mycket diskussion kring arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk. De allra 
flesta trivs bra i sin arbetsgrupp. Medarbetarna känner sig delaktiga i det vardagliga 
arbetet och på APT i mindre grupper, men i mindre grad vid stora APT. En större 
undersökning har gjorts med hjälp av HR, som intervjuat medarbetarna, och ett externt 
företag används också som stöd. Intervjuerna har omfattat arbetsmiljö, arbetsgruppen, 
delaktighet, ledarskap och sjukfrånvaro.  
Många medarbetare efterlyser större samarbete mellan dag- och kvällspersonal, samt mer 
synligt ledarskap och positiv återkoppling. 
Sjukfrånvaron upplevs hög, och yngre medarbetare är överrepresenterade. Sjukfrånvaron 
minskade markant efter de genomförda intervjuerna, och förhöll sig låg under sommaren 
likt andra år, men har ökat igen under hösten. 
Ett arbete pågår för att göra planeringen mer transparent samt att utveckla introduktionen, 
arbetsplatsträffarna och rehabiliteringen. Extern handledning kommer att arbeta med 
grupputveckling, etiskt reflekterande och med cheferna. Vidare planeras för att 
permanent tillsätta ytterligare en chef, så att det blir två separata enheter med ett 
hanterligt antal underställda medarbetare.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 91 
 
KF beslut, avsägelse och fyllnadsval 
2021/149 
 
Sammanfattning 
Från kommunfullmäktige har inkommit protokollsutdrag med uppgift om att Ulla-Britt 
Brandin (KD) avsagt sig uppdragen i bl.a. socialnämnden och Kommunala 
Tillgänglighetsrådet, samt att dessa avsägelser godkänts. 
Ellinor Silwer (KD) har av kommunfullmäktige valts till ny ledamot i socialnämnden. 
Socialnämnden har att välja ny ledamot i Kommunala Tillgänglighetsrådet. 
 
Yrkande 
Ellinor Silwer (KD) yrkar att Britt-Inger Andréasson (C) väljs som ledamot i Kommunala 
tillgänglighetsrådet. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att välja Britt-Inger Andréasson (C) till ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet 
 
 
Beslutet skickas till 
Vald 
Lönekontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 92 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Information om Medelpunkten återkommer nästa möte. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 93 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Det fortsatta arbetet med Österbo pågår. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 94 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2021-09-21 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-12 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 95 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Förvaltningschefen, Synpunkter avseende begäran om överflyttning enligt 2 a kap 11 § 
SoL, 2021-10-07 
b) Individ- och familjeomsorgen, lista 2021-09-21—10-20 
c) Vård och omsorg, lista, 2021-09-21—10-20 
d) Anställningsavtal, lista, 2021-09-21—10-20 
e) Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-12 §§ 94-97 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-26 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 96 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Inspektionen för vård och omsorg, 2021-10-08, beslut efter tillsyn av socialtjänstens 
arbete med att följa upp att familjehemsplacerade barn får sina behov tillgodosedda. IVO 
avslutar ärendet efter genomfört dialogmöte. 
b) Förvaltningsrätten i Malmö mål 2404-21 Dom 2021-10-21 om upphörande av vård 
enligt LVU. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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