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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 51 
 
Tertialrapport T1 2021 
2021/99 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har fortsatt svårigheter att uppnå budget i balans. Som nämnden 
påpekat många gånger tidigare år, så sjunker ersättningarna från Migrationsverket 
kraftigt under år 2021. Att minska beroendet av dessa statliga medel är och blir en stor 
finansiell utmaning framöver både för nämnden och kommunen. 
Socialnämnden redovisar ett totalt underskott på -577 tkr för första tertialet 2021, vilket 
enligt prognosen förväntas  att försämras till -4 000 tkr vid årets slut. Underskott finns i 
huvudsak inom barn- och ungdomsvården samt Integrationsenheten. Överskott finns i 
huvudsak inom Vård och Omsorg. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 52 
 
Ekonomisk rapport och prognos maj 2021 
2021/54 
 
Sammanfattning 
Anders Ferm redovisar aktuell rapport per maj månad. Försörjningsstöd har ökat till drygt 
700 tkr i maj, vilket delvis beror på att ett tiotal personer flyttats över från 
försörjningsstöd för nyanlända. Det finns ett gott och nära samarbete med 
arbetsmarknadsenheten för att hantera bl.a. dessa ärenden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 53 
 
Heltid som norm 
2021/71 
 
Sammanfattning 
Utvecklingskoordinator Karzan Nouraldin redovisar aktuellt läge i arbetet med Heltid 
som norm. Hela projektet har processkartlagts, utifrån en nuläges- och en 
rekryteringsanalys. Delaktigheten säkerställs genom olika typer av forum, som 
workshops etc. Projektet inriktas på vård och omsorg, som är en stor verksamhet med 
många deltidsarbetande. Ambitionen är att kunna ha en projektanställning under ett år 
från hösten för att arbeta med Heltid som norm. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen samt 
att begära löpande information under projektets gång 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 54 
 
Delegeringsordning 2021 
2020/213 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens delegeringsordning har genomgått en översyn, och vissa korrigeringar 
har skett av bl.a. utgången lagstiftning. Förslaget ersätter tidigare delegeringsordning 
(SOC 2017/143), senast reviderad 2020-01-21. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att delegera beslutanderätt enligt delegeringsordningen att gälla från och med 2021-06-
15. 
 
 
Beslutet skickas till 
Delegater
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 55 
 
Avgifter 2021 
2021/96 
 
Sammanfattning 
Socialtjänstlagen reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för omvårdnad. Den reglerar 
dels den högsta avgiften som kommunen får ta ut, dels hur mycket pengar som den 
enskilde ska förbehållas för sina bostadskostnader och normala levnadsomkostnader så 
kallat förbehållsbelopp. 
 
Belopp för ersättningar fastställs av socialnämnden och regleras årligen genom att följa 
förändringen av prisbasbeloppet eller andra centrala riktlinjer som ligger till grund för 
de beslutade beloppen. Belopp som följer prisbasbeloppet regleras den 1 januari varje 
år. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att fastställa avgifter inom socialförvaltningen enligt föreliggande förslag, samt 
Att uppdra åt socialnämnden att genomföra årliga revisioner av avgifter och 
ersättningar utifrån prisbasbelopp eller andra centrala riktlinjer. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 56 
 
Högsta godtagbara boendekostnad för 2021 
2021/68 
 
Sammanfattning 
Enheten för ekonomiskt bistånd föreslår uppräkning av högsta godtagbara 
boendekostnad.  
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänsten huvuduppgift att hjälpa personer så 
att de kan klara sin försörjning på egen hand. Ekonomiskt bistånd ska ge en skälig 
levandnivå. Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen som fastställs av 
riksdagen. Att fastställa nivåer för högsta godtagbara boendekostnad är en uppgift för 
Socialnämnden.  
Utgångspunkter vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad bör vara vad en 
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig (SOFS 2013:1) samt att 
boendekostnaden inte ska vara så hög att den utgör ett hinder för att hushållet så snart 
som möjligt genom egna inkomster ska kunna bli självförsörjande. Kostnaden bör även 
relateras till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra större 
bostadsföretag på orten. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagna av nämnden 2018-06-14 revideras genom 
att normerna som anges under rubriken 9.1 ”Högsta godtagbar boendekostnad” utgår 
och ersätts med nedanstående norm, 
att anta högsta godtagbara boendekostnad baserat på genomsnittspriserna hos 
allmännyttan i Perstorp enligt följande förslag : 
En vuxen  4100 kr 
Två vuxna  5300 kr 
Hushåll med 1 barn 6700 kr  
Hushåll med 2 barn  7700 kr 
Hushåll med 3 barn  9100 kr  
Hushåll med 4 barn  11 800 kr  + 1300 kr per barn vid fler än 4 barn  
Allmännyttans genomsnittshyra ligger i paritet med genomsnittshyran sett till samtliga 
hyresvärdar i Perstorps kommun med undantag för nivåer för en vuxen och två vuxna 
utan barn där allmännyttas genomsnittshyra är något högre, 
att Högsta godtagbara boendekostnaden gäller från och med juni 2021 samt 
att socialnämnden till enheten för ekonomiskt bistånd uppdrar att beloppet för högsta 
godtagbara boendekostnad årligen uppdateras i enlighet med utfallet från 
hyresgästföreningens förhandling med allmännyttan. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 57 
 
Verksamhetsbesök Österbo 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Anders Eklund redovisar arbetet på Österbo. Två enhetschefer svarar för var 
sin våning. Ett arbete sker med olika typer av aktiviteter samt med individuella 
genomförandeplaner. Kön till särskilt boende är för närvarande tre personer, alla dessa 
kommer till Österbo sedan Ybbåsens särskilda boende stängts. 
Under pandemin har återkommande samtal förts för att följa upp personalens mående. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 58 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Fysiska möten kommer tidigast att äga rum i augusti/september. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 59 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
De veckovisa chefsmötena för uppföljning av covid-19-läget fortgår under sommaren. 
För närvarande minskar såväl smitta som sjukdom. Semesterperioden närmar sig, och är 
efterlängtad. Vikariesituationen förefaller vara under kontroll. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 60 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2021-05-18 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-01 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 61 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-01 §§ 65-68 
b) Individ- och familjeomsorgen, lista 2021-05-18—06-15 
c) Vård och omsorg, lista 2021-05-18—06-15 
d) Anställningsavtal, lista 2021-05-18—06-15 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att godkänna redovisningen av delegerade beslut samt 
Att notera informationen kring ett utpekat beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 62 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Kommunstyrelsen 2021-05-19 § 56 Om- och tillbyggnad Österbo samt vidare 
hantering Ybbåsen 
b) VoB Syd, årsredovisning 2020 
c) Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut avseende ansökan om § 37a-medel 
d) Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2021-05-27 i mål 16241-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
e) Förvaltningsrätten i Malmö, interimistiskt beslut 2021-05-28 om omedelbart 
omhändertagande enligt LVU. Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet. 
f) Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2021-06-02 i mål 4484-21 om bostad med särskild 
service enligt LSS. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. 
g) Kammarrätten i Göteborg, slutligt beslut 2021-06-02 om ekonomiskt bistånd; fråga om 
prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen 
 
 
Ordföranden tackar ledamöterna för den gångna terminen och önskar dem en skön, 
vilsam och välsignad sommar. 
Förvaltningschefen önskar ledamöterna en skön och vilsam sommar.
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