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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 113 
 
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. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att delegeringsordningen revideras enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutet skickas till 
Delegerade
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 114 
 
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. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 115 
 
Detaljplan för Kv. LINJALEN m.fl. (Österbo), Perstorps kommun, 
Skåne län 
2021/181 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har fått rubricerad detaljplan för granskning. Planen syftar till att göra 
det möjligt att bygga ut Österbo, sedan verksamheten på Ybbåsen avvecklats av 
arbetsmiljöskäl. Socialnämnden har inget att invända mot förslaget till detaljplan. 
Nämnden konstaterar tvärtom att ett beslut att inte anta detaljplanen skulle medföra 
allvarliga och negativa sociala konsekvenser, och försvåra kommunens möjligheter att 
möta behovet av särskilt boende för äldre. Det är angeläget att detaljplanen så snart som 
möjligt antas. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom yttrandet, med innebörden att nämnden inte har något att invända 
mot förslaget till detaljplan för kv. Linjalen m.fl. 
 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 116 
 
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Adisa Avdovic redovisar arbetet med försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsinsatser, som samverkar i Framtidsresan där personer anvisas från enheten 
för försörjningsstöd till Arbetsmarknadsenheten (AME). 43 individer har så här långt 
anvisats, av dessa har 14 haft praktik, i vissa fall flera praktikplatser. Åtta har fått 
anställning och en har gått vidare till studier. Flera samordnade individuella planer har 
upprättats i samverkan mellan olika myndigheter. 16 personer har genomfört utredningar 
av förutsättningar för att komma i arbete. Mot bakgrund av pandemin och situationen 
med arbetsförmedlingens bristande närvaro bedöms resultatet ändå vara bra. 
Förhoppningen är att kunna anvisa fler, så att alla som inte har någon annan aktivitet ska 
finnas hos AME. Dessvärre väntas AME krympa, på grund av minskad finansiering och 
viss personalomsättning. En bra grund har dock byggts upp, i form av samverkan mellan 
socialförvaltningen och AME, vilket väntas underlätta det fortsatta arbetet. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
Elisabeth Holmer (S) antecknar till protokollet att hon önskar handlingar utsända i 
samband med kallelsen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 117 
 
Budget- och skuldrådgivning 
 
 
Sammanfattning 
Budget- och skuldrådgivare Jessica Bertilsson presenterar sitt arbete. Perstorp har utsetts 
till bäst i Skåne i jämförelsen ”Årets konsumentkommun 2021”, vilket bland annat har 
sin grund i arbetet med budget- och skuldrådgivning. Det finns en hög skuldsättning 
bland invånarna i Perstorp. En överskuldsatt person innebär, förutom personligt lidande, 
stora kostnader för kommunen. Under 2020 sökte 90 personer hjälp, hittills i år är det 65. 
De som möter budget- och skuldrådgivaren är människor från alla olika situationer och 
bakgrunder. Barn som lever i ekonomisk utsatthet löper ökade risker, det gäller vart tolfte 
barn i Sverige men vart femte barn i Perstorp. Sedan 2018 har antalet med skulder hos 
Kronofogden minskat.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 118 
 
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. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att riksnormen för försörjningsstöd för 2022 räknas upp med 1,6 procent, vilket fördelas 
på kostnaderna för livsmedel och förbrukningsvaror.  
 
 
 
Beslutet skickas till 
EC ekonomiskt bistånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 123 
 
Läget i hemtjänsten 
 
 
Sammanfattning 
Patrik Wilhelmsson redovisar aktuellt läge i hemtjänsten. Tjänsten som tillkommande 
enhetschef är annonserad och det finns ett antal ansökningar. Personalen har träffats för 
utvecklingssamtal, och arbetet med nya scheman har påbörjats. En fortsatt analys av antal 
brukartimmar och när de är förlagda kommer att ske. En tillfällig lösning av chefsfrågan 
under rekryteringen är på gång. Frånvaron i hemtjänsten varierar, och därmed 
stämningen, men det finns på det hela taget tilltro till det pågående arbetet. Två varningar 
har delats ut på grund av rökning under arbetstid i strid med gällande regler. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 124 
 
Kontinuitet i hemtjänst 
2020/98 
 
Sammanfattning 
Patrik Wilhelmsson redovisar aktuellt läge avseende kontinuitet i hemtjänsten. Under 
hösten har talet legat kring 15 personer per 14-dagarsperiod. En kort tid ökade det till 
närmare 20, då grupperna själva började planera, men det har sedan minskat ned mot 16-
17. Med ett nytt schema väntas nivån kunna sänkas ytterligare något. Antalet brukare 
ökar successivt, och antalet brukare 65 år och äldre med flera insatser är nu 85-90 
personer. Brukartiden har minskat något, från en hög nivå, till omkring 60-65% räknat på 
alla insatser inkl. delegerade HSL-insatser. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Klicka här för att ange text. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 125 
 
Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 2021 
2021/81 
 
Sammanfattning 
Idag får den som har beslut om daglig sysselsättning enligt LSS/SoL en 
habiliteringsersättning på 57 kronor/heldag och 38 kr/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. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att Habiliteringsersättningen för daglig verksamhet höjs till 100 kr/heldag och 65 
kr/halvdag under perioden 210101-211231. 
 
 
Beslutet skickas till 
EC LSS/Socialpsykiatri
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 126 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Ordförande Jenny Delén påminner om extra nämndsammanträde nästa vecka, som är 
beroende av kommunfullmäktiges beslut. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 127 
 
Förvaltningschefens informatione 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om det fortsatta arbetet med Österbo. Ett möte med andra 
kommuner som byggt och bygger kommer att ske, i syftet att diskutera välfärdsteknik. 
Arkitekten har träffat medarbetargrupper och diskuterat olika rumstyper m.m. 
En diskussion med Perstorps bostäder om LSS-boende har tagits upp, för att möta 
befintliga och kommande behov. Under en period planeras ett tillfälligt boende öppnas på 
Ybbåsen.  
Boendestöd och daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning avses 
föras över till en gemensam enhet med öppenvården, under Individ- och 
familjeomsorgen. 
Två Lex Sarah-rapporter har kommit in, den ena är snarast en avvikelse som handlar om 
bristande samverkan mellan enheter, den andra handlar om en händelse på Österbo där en 
person utsatts för en kränkande situation. 
Rädda Barnens barnfattigdomsrapport uppmärksammas, den tar upp såväl den 
ekonomiska situationen som den övervältring av kostnader från stora till små kommuner 
som förekommer. 
Nya pandemirestriktioner har just kommit från Smittskydd Skåne, då antalet positiva 
Covid-fall fortsätter öka, främst bland barn 5-14 år. Smittan bland 70+ är låg. Den som 
inte är vaccinerad löper tio gånger större risk att smittas än den som är vaccinerad. 
Omikron har kortare inkubationstid och är därmed mer smittsam, men man blir inte 
sjukare av denna variant. Resenärer som anländer från länder utanför Norden ska testas 
vid ankomst till Sverige. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 128 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2021-11-16 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2021-11-16 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 129 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2021-11-16 § 104 
b) Individ- och familjeomsorgen, lista 2021-11-15—12-07 
c) Vård och omsorg, lista 2021-11-15—12-07 
d) Anställningsavtal, listor 2021-11-15—12-07 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 130 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Malmö FR 10425-21 Dom 2021-11-17 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
b) Rapport enligt Lex Sarah 2021-12-03 
c) Rapport enligt Lex Sarah 2021-12-10 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen

16


	Protokoll förstasida
	Ändring av delegeringsordning
	Beslut SOC 2021-12-14
Ändring av delegeringsordning

	Avvikelser 2021
	Beslut SOC 2021-12-14
Avvikelser 2021

	Detaljplan för Kv. LINJALEN m.fl. (Österbo), Perstorps kommun, Skåne län
	Beslut SOC 2021-12-14
Detaljplan för Kv. LINJALEN m.fl. (Österbo), Perstorps kommun, Skåne län

	Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser
	Beslut SOC 2021-12-14
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

	Budget- och skuldrådgivning
	Beslut SOC 2021-12-14
Budget- och skuldrådgivning

	Riksnorm för försörjningsstöd 2022
	Beslut SOC 2021-12-14
Riksnorm för försörjningsstöd 2022

	Läget i hemtjänsten
	Beslut SOC 2021-12-14
Läget i hemtjänsten

	Kontinuitet i hemtjänst
	Beslut SOC 2021-12-14
Kontinuitet i hemtjänst

	Habiliteringsersättning inom daglig verksamhet 2021
	Beslut SOC 2021-12-14
Habiliteringsersättning inom daglig verksamhet 2021

	Ordförandens information
	Beslut SOC 2021-12-14
Ordförandens information

	Förvaltningschefens information
	Beslut SOC 2021-12-14
Förvaltningschefens information

	Delgivning av protokoll
	Beslut SOC 2021-12-14
Delgivning av protokoll

	Anmälan av delegerade beslut
	Beslut SOC 2021-12-14
Anmälan av delegerade beslut

	Anmälningsärenden
	Beslut SOC 2021-12-14
Anmälningsärenden


