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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
§ 97 
 
Implementering av Lifecare 
 
 
Sammanfattning 
Projektledare Christina Hansson redovisar aktuellt läge i implementeringen av 
verksamhetssystemet Lifecare. Individ- och familjeomsorgen är i princip klar, det enda 
som återstår är att göra det möjligt att använda mobilt bank-id vilket det pågår ett arbete 
för att ordna. Inom vård och omsorg har arbetet precis inletts, men där kommer inte så 
mycket gammal information att kunna återanvändas lika enkelt som inom IFO. 
Tidsplanen är att vara klara till sommaren 2022. Parallellt med detta pågår en 
dokumentationsutbildning för all personal i förvaltningen, i form av två webbaserade 
utbildningar i kombination med en fysisk samling med diskussion för att få en förståelse 
kring ämnet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.

3



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 98 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2021 
2021/54 
 
Sammanfattning 
Ekonom Anders Ferm redovisar ekonomisk rapport och prognos per oktober månad. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 27 oktober beslutades att höja socialnämndens ram 
för 2021 med 3 mnkr, mot bakgrund av den rapport som KPMG presenterade i våras. 
Sedan september har resultatet förbättrats med 3 mnkr, en direkt följd av fullmäktiges 
beslut, vilket innebär en total prognos på ett underskott med 3,3 mnkr. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 99 
 
Intern kontroll 2022 
2021/148 
 
Sammanfattning 
Utvecklingskoordinator Karzan Nouraldin redovisar förslag till bruttorisklista för intern 
kontroll 2022. Nämnden har sedan oktober månads sammanträde haft tillfälle att studera 
förslaget närmare.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna bruttorisklista för år 2022 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 100 
 
Sammanträdesdagar 2022 
2021/153 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2022, för Socialnämnden 
och dess arbetsutskott. Förslaget innebär samma struktur som föregående år, men har 
justerats utifrån kommunens budget- och  uppföljningsprocesser. Av underlaget 
framgår även vissa planerade datum för Förvaltningssamverkan med fackliga 
organisationer. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att sammanträda 18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 16 augusti, 
20 september, 25 oktober, 15 november och 13 december 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 101 
 
Letterbox 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Adisa Avdovic redovisar arbetet med och användningen av Letterbox. Syftet 
är att förbättra uppväxtvillkoren för barn, mot bakgrund av den allvarliga situation 
gällande barnfattigdom som råder i kommunen. Det är även så att läget generellt för barn 
i Sverige är sämre än för t.ex. barn i grannländerna. 
Letterbox innebär sex olika paket till barn och föräldrar, i olika åldersanpassade utgåvor, 
med olika typer av materiel som stimulerar barns läsutveckling. 56 barn från Perstorp tar 
del av Letterbox. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 102 
 
Granskning av kommunens hantering av Covid-19 med fokus på 
äldreomsorgen 
2021/150 
 
Sammanfattning 
Revisionen har granskat socialnämndens arbete inom ramen för äldreomsorgen, 
gällande situationen kopplad till pandemin Covid-19. Bedömningen från revisionen är 
att nämnden i huvudsak hanterat situationen på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt 
ansvar, bland annat genom att säkerställa tillgång till skyddsmateriel och genom olika 
åtgärder för att säkerställa arbetsmiljö och bemanning. 
Revisionen riktar inga rekommendationer till socialnämnden med anledning av sin 
granskning. 
Socialnämnden konstaterar att det finns en krisorganisation förberedd, men att det finns 
anledning att se över den med viss regelbundenhet för att säkerställa att planeringen är 
uppdaterad. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att instämma i revisionens slutsatser efter genomförd granskning. 
 
 
Beslutet skickas till 
Revisionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 103 
 
Kyld mat i hemtjänsten 
2021/165 
 
Sammanfattning 
Hemtjänsten har regelbundet sedan 2017 haft problem med värmehållning av maten 
som levereras till brukarna av hemtjänsten trots flera försök med olika åtgärder. 
Tillsammans med kostchef Veronica Danielsson har förslag till övergång till kyld mat 
tagits fram för att åtgärda det. Provsmakning av sortimentet genomförs av nämnden. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att gå över till kyld mat i hemtjänsten samt 
att begära en återkoppling vid nämndens sammanträde i april 
 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef VO 
Enhetschef Hemtjänst 
Kostchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 104 
 
Verksamhetsbesök LSS/Socialpsykiatri 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Malin Svänged och Sofie Ångqvist besöker nämnden och informerar om 
verksamheterna inom LSS/socialpsykiatri; gruppbostaden Bokeliden, servicebostaden 
Snickaregatan, boendestöd, daglig verksamhet enligt såväl SoL som LSS, korttidstillsyn 
och korttidsvistelse (delvis i extern regi). En kartläggning gjordes för ett par år sedan, 
som utmynnade i ett antal områden som behövde lyftas fram.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 105 
 
Verksamhetsbesök öppenvård 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Maria Andersson och socialsekreterarna Ingmarie Bengtsson och Caroline 
Åberg besöker nämnden och informerar om verksamheten. Man arbetar bland annat med 
Marte Meo som stöd för samspel mellan föräldrar och barn, och andra insatser för att vara 
en funktion som är lätt åtkomlig för invånarna och där de kan få hjälp utifrån sina 
förutsättningar. Det är viktigt att ta vara på tillfället när den som har ett behov söker 
kontakt, och att ha arenor där man kan mötas. Ett samarbete finns även med psykiatrin i 
Maria Nordost. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 106 
 
Läget i hemtjänsten 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Annelie Börjesdotter Tedenlid och verksamhetschef Patrik Wilhelmsson 
redovisar aktuellt läge i hemtjänsten. En facklig samverkan i förra veckan tog fram en 
gemensam risk- och konsekvensanalys i enighet, där 13 olika frågeställningar togs upp 
utifrån en skrivelse från Kommunal. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen samt 
att begära återkoppling vid varje kommande nämndsammanträde 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 107 
 
LSS-boende 
2021/166 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen redovisar översiktligt bakgrunden till behovet av utökat LSS-
gruppboende i kommunen, och tankar kring hur det ska lösas på såväl kort som lång sikt. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 108 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Intet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 109 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Intet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 110 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2021-10-26 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2021-11-02 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 111 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Individ- och familjeomsorgen, lista 2021-10-20—11-15 
b) Vård och omsorg, lista 2021-10-20—11-15 
c) Anställningsavtal, listor 2021-10-20—11-15 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 112 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Inspektionen för vård och  omsorg, beslut i ärende om överflyttning av ärende enligt 2 
a kap 11 § SoL. IVO avvisar resp. avslår ansökan. 
b) Riksdagens ombudsmän, Beslut efter anmälan till JO, JO fortsätter inte utredningen. 
c) Förvaltningsrätten i Malmö Dom 2021-10-27 i mål 7711-21 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
d) Inspektionen för vård och omsorg, beslut efter tillsyn av ej verkställt beslut. IVO 
avslutar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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