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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 17 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2023 
2023/20 
 
Sammanfattning 
Controller Sebastian Hovander redovisar översiktligt nämndens ekonomiska läge per 
januari månad. Månadens resultat är ett överskott med 7,9 mnkr. Antalet placeringar i 
familjehem är 27, antalet personer med försörjningsstöd är 114 st. Andelen 
korttidssjukskrivna är markant lägre än föregående månad. Övertiden förefaller ha 
minskat, men det finns ännu inte säkra siffror. 
Antalet personer som söker hjälp hos budget- och skuldrådgivning ökar kraftigt. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 18 
 
Medarbetarenkät 2022 
2023/25 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen redovisar resultatet för socialförvaltningen av den medarbetarenkät 
som genomförts i kommunen i slutet av hösten. Svarsfrekvensen är ca 71%. 
Förvaltningen följer kommunens resultat väl, men ligger en eller ett par tiondelar lägre. 
Bäst resultat finns inom områden som arbetsorganisation, handlingsutrymme, stöd och 
kunskapsutveckling. Utvecklingsområden är bl.a. arbetsbelastning och krav, återhämtning 
samt säkerhet och trygghet. Förvaltningen avser återkomma med en åtgärdsplan utifrån 
det resultat som framkommer. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 19 
 
Sammanträdesplanering 
 
 
Sammanfattning 
Ordföranden meddelar att några av socialnämndens sammanträden kommer att behöva 
flyttas i tid, för att kunna få tillgång till lämpliga lokaler. Det avser möten den 23 mars, 
11 maj och 15 juni. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att justera sammanträdesplaneringen enligt ordförandens förslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 20 
 
Verksamhetsbesök IFO, mobila teamet 
 
 
Sammanfattning 
Rickard Hollén och Ingemar Gullström från mobila teamet presenterar sig och teamets 
arbete. Teamet är ett samarbete mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. Verksamheten sker i form av arbete på skolan, med skollovsjobb, 
som fältverksamhet, gruppverksamhet och några övriga aktiviteter.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 21 
 
Lagstadgade tider 
2023/24 
 
Sammanfattning 
Under perioden 221201–230131 har enheten barn och familj aktualiserat 136 inkomna 
ärenden, varav 134 var orosanmälningar och två ansökningar. Varje inkommen anmälan 
kräver en halv till en timmes handläggning, med skyddsbedömning, efterforskning, 
registrering i verksamhetssystem samt upprättande av kallelse till möte. De inkomna 
orosanmälningarna ska sedan hanteras med en förhandsbedömning inom lagstadgad tid, 
fjorton dagar. Under perioden var det en aktualisering där denna tid överskreds på grund 
av förundersökningssekretess och avbokade möten på grund av sjukdom. Utöver dessa 
136 ärenden har 14 aktualiseringar skett efter information från bl.a. hyresvärdar och 
inkassobolag. 
 
Under samma period fanns 90 öppna utredningar. 36 utredningar stängdes. En utredning 
har fått förlängd utredningstid, två har blivit försenade, varav den ena beror på att 
utredning av vårdnadsöverflytt har prioriterats medan den andra är färdigställd men inte 
stängd i systemet. 
 
Totalt har enheten under 2022 hanterat 821 anmälningar samt 145 informationer som 
inkommit på annat sätt. Hittills under 2023 har 89 anmälningar hanterats och 15 
informationer har inkommit på annat sätt. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 23 
 
Trygg hemgång 
2023/21 
 
Sammanfattning 
Enhetscheferna Maria Lundin och Beatrix Russek informerar om det arbete för Trygg 
Hemgång som pågår i hemtjänsten. Bakgrunden är att många kommer hem från sjukhuset 
med större behov av insatser, därav finns ett behov av andra typer av insatser än vad 
hemtjänsten på ett enkelt sätt kan utföra och planera. Under insatsen av Trygg Hemgång 
ges tillfälle att få ett tydligt underlag för vilket behov som finns. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 24 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Ordföranden har vid dagens sammanträde ingen information.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 25 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om bl.a. samverkansavtal med Arbetsförmedlingen samt 
överenskommelse med SKR om e-tjänst för att underlätta rekrytering av familjehem. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 26 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2023-01-17 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2023-02-07 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 27 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Individ- och familjeomsorgen, lista 2023-01-17—02-09 
b) Vård och omsorg, lista 2023-01-17—02-09 
c) Anställningsavtal, lista 2023-01-17—02-09 
d) Ordförandebeslut om förhandlingsframställan 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 28 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Malmö FR 12479-22 Dom 2023-01-16 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
b) Malmö FR 9844-22 Dom 2023-01-23 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet 
c) Malmö FR 14018-22 Dom 2023-02-03 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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