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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-30 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 105 
 
Budget 2022 
2020/206 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Annelie Börjesdotter Tedenlid och ekonom Anders Ferm redovisar 
aktuellt läge i budgetprocessen. De behov som finns inom nämndens område beskrivs; 
bl.a. försörjningsstöd, LSS-boende och institutionsvård för vuxna. Statsbudgeten väntas 
innebära små förändringar, vilket i sin tur kan leda till att kommunfullmäktige kan 
komma att besluta om tilläggsanslag till nämnden.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-30 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 106 
 
Ändring av delegeringsordning 
2021/174 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden antog med § 54/2021 en reviderad delegeringsordning. Efterhand har 
några förändringar visat sig vara önskvärda: 
Ansökan om utreseförbud enligt 31 b § LVU föreslås delegeras till SN AU. 
Omprövning av utreseförbud enligt 31 c § LVU föreslås delegeras till SN AU. 
Beslut om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU föreslås delegeras till SN AU. 
Beslut om tillfällig utökning av personlig assistans enligt §§ 7 och 9 p 2 LSS föreslås 
delegeras till verksamhetschef. 
Beslut att utfärda samtalsintyg enligt 8 § lag om informationssamtal (2021:530) föreslås 
delegeras till familjerättssekreterare. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att delegeringsordningen revideras enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-30 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 107 
 
Avvikelser 2021 
2021/170 
 
Sammanfattning 
Kontroll av avvikelserapporter ska göras frekvent. Syftet är att utvärdera och förbättra 
verksamheten. Underlaget innehåller de två första tillfällena för kontroll av 
socialförvaltningens avvikelser. Fortsättningsvis kommer kontroller och utvärdering att 
ske var tredje månad. Syftet är säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet 
med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet och att se mönster eller 
trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 
Målet är att verksamhetens insatser är av god kvalitet samt att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. 
 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-30 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 108 
 
Riksnorm för försörjningsstöd 2022 
2021/168 
 
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 oktober 2021 beslutat att riksnormen för 2022 ska räknas upp med 1,6 
procent jämfört med riksnormen för 2021. 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.  
 
Ökning om 1,6 procent för 2022 föreslås läggas 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. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att riksnormen för försörjningsstöd för 2022 räknas upp med 1,6 procent, vilket fördelas 
på kostnaderna för livsmedel och förbrukningsvaror.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-30 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 109 
 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. 
2021/171 
 
Sammanfattning 
Masud Abdulkader har ansökt om stadigvarande tillstånd att servera vin, starköl och 
andra jästa drycker på Darins Restaurang & Pizzeria i Perstorp. 
 
Efter genomgång av samtliga handlingar i ärendet och då den person som har betydande 
inflytande i verksamheten har avlagt godkänt kunskapsprov bedöms att det inte föreligger 
några omständigheter som, mot bakgrund av alkohollagen, utgör hinder för att bevilja det 
sökta tillståndet. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att enligt 8 kap 2 § alkohollagen bevilja Masud Abdulkader 19720406-5333 tillstånd att 
till allmänheten servera vin, starköl och andra jästa drycker på Darins Restaurang & 
Pizzeria, Köpmansgatan 14C, 284 31 Perstorp. Serveringstillståndet gäller året runt 
klockan 11:00 – 22:00 på vardagar och klockan 12:00 – 21:00 under helger.  
 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden 
Folkhälsomyndigheten 
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-11-30 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 124 
 
Habiliteringsersättning 2021 
2021/81 
 
Sammanfattning 
Idag får den som har beslut om daglig sysselsättning enligt LSS/SoL en 
habiliteringsersättning på 57 kronor/heldag och 38kr/halvdag. Ersättningen höjdes 
tillfälligt 2019 utifrån att Perstorps kommun erhöll statsbidrag för detta. Detta föll väl ut 
och Perstorps kommun har åter erhållit statsbidrag för detta för 2020 och nu även 2021. 
 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att Habiliteringsersättningen för daglig verksamhet höjs till 100 kr/heldag och 65 
kr/halvdag under perioden 210101-211231. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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