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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 50 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2020 
2020/34 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden fortsätter redovisa en budget i balans med reservation för att medel 
avseende segregationsmedel behöver tillföras. Under året har åtgärder genomförts för 
att minska underskott inom främst barn- och ungdomsvården men kommer att redovisa 
underskott under 2020. En del av de åtgärder som är genomförda ger inte helårseffekt 
2020. Den tidigare upparbetade bufferten inom integrationsenheten är använd i sin 
helhet.  Även äldreomsorgen visar underskott men hanteras genom motsvarande 
överskott inom verksamheten för socialpsykiatri. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 51 
 
Ändring av delegeringsordning 
2019/49 
 
Sammanfattning 
Det finns i Kommunallagen (KL) möjlighet att uppdra åt ordförande, eller annan 
ledamot som nämnden har utsett, att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att 
nämndens beslut inte kan avvaktas. Något sådant generellt uppdrag finns för närvarande 
inte i nämndens delegeringsordning eller på annat sätt. Det har emellertid visat sig 
finnas behov av att kunna fatta brådskande beslut, även i ärenden som inte har 
delegerats med stöd av speciallagstiftning. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att enligt 6 kap 39 § KL uppdra åt ordföranden samt 1 och 2 vice ordföranden att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas. Dessa beslut ska anmälas vid nästkommande sammanträde med 
nämnden. 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
Ordföranden, 1 och 2 vice ordföranden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 52 
 
Mål och indikatorer socialnämnd 2020 
2020/6 
 
Sammanfattning 
Utifrån den rådande situationen med Covid-19 kan nämndens måluppfyllnad påverkas. 
Detta beror på att socialförvaltningens strategiska arbete med aktiviteter kopplade till 
socialnämndens mål behöver justeras. En del aktiviteter som är planerade kan fortlöpa 
medan vissa aktiviteter behöver pausas och i värsta fall utebli under resterande del av 
2020. På varje enskilt område/enhet finns speciella aktiviteter, som syftar till att nå de 
mål som satts upp, utifrån en fördelning av kommunfullmäktiges, nämndens och resp. 
verksamhets mål. Varje område/enhet avgör vilka aktiviteter som är möjliga att 
genomföra i nuvarande situation. 
 
Vissa centrala satsningar enligt förvaltningens verksamhetsplan fortskrider som vanligt 
just nu. Arbetet med kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 samt att teckna avtal 
om nytt verksamhetssystem och dess implementering fortsätter. 

 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet, men antecknar till protokollet: ”Socialdemokraterna 
deltar inte i beslutet då det finns ett beslut i KommunFullmäktige 29 november 2017 för sju 
kommunövergripande mål. Indikationer och målvärden för 2018-2020 fastställdes av 
kommunfullmäktige april 2018.” 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 53 
 
Intern kontrollplan 2020 
2019/147 
 
Sammanfattning 
Utifrån rådande situation med Covid-19 så kommer intern kontroll och dess 
kontrollmoment att pausas under en tid, då belastningen på de nyckelpersoner som utför 
den interna kontrollen nu är hög och kvalitén i arbetet annars kan riskeras. 
Intern kontroll kommer att genomföras enligt beslut i socialnämnden, dock inte enligt 
förvaltningens interna arbetssätt och process. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet, men antecknar till protokollet: ”Socialdemokraterna 
deltar inte i beslutet då det finns ett beslut i KommunFullmäktige 29 november 2017 för sju 
kommunövergripande mål. Indikationer och målvärden för 2018-2020 fastställdes av 
kommunfullmäktige april 2018.” 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 55 
 
Hyror höjning 2020 
2020/74 
 
Sammanfattning 
Enligt beslut i Socialnämnden 2010-01-26 § 13 ska hyrorna för den enskilde följa 
överenskommelserna mellan AB Perstorpsbyggen och hyresgästföreningen i Norra Skåne. 
Perstorps bostäder AB:s förhandling med Hyresgästföreningen i Norra Skåne har utmynnat i 
en snitthöjning med 1,78% per lägenhet och månad med giltighet från och med maj månad 
2020. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa hyreshöjningen 2020 till 1,78% 
 
 
Beslutet skickas till 
Avgiftshandläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 56 
 
Utredning av funktionshinderomsorgen inkl. socialpsykiatri 
2019/71 
 
Sammanfattning 
Patrik Wilhelmsson redovisar aktuell situation efter den utredning som Bibi Estev 
genomförde. En handledare har rekryterats till LSS/Socialpsykiatri för ett halvår, och det 
har fallit väl ut. Det blir tydligt vilket uppdraget är, och att brukarna ska stå i centrum, 
samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska gå i den riktningen. Även 
hemtjänsten har fått del av handledarens tjänster, med stöd av riktade bidrag från 
Socialstyrelsen. På grund av sjukskrivning skjuts återredovisningen upp från 
sammanträdet i maj till i september. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen samt 
att uppdra åt socialförvaltningen att återkomma med en redovisning av handlingsplanen 
till nämndens sammanträde i september. 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 57 
 
Verksamhetsbesök hemtjänst 
 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsbesöket utgår vid detta sammanträde, och planeras in vid ett senare tillfälle. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 58 
 
Kontinuitet i hemtjänst 
2020/98 
 
Sammanfattning 
Patrik Wilhelmsson redovisar aktuell situation vad gäller kontinuitet i hemtjänst. 
Kommunen låg i fjol på det nationella medelvärdet, ca 16-17, efter att ha haft en topp 
uppåt 23 vissa veckor i början av 2019. Nu håller sig talen ganska stabilt på 15-17, och 
man arbetar med att finna vägar att förbättra ytterligare. Antalet brukare ökar sakta men 
säkert, med ca 25 personer på två år. Brukartiden ligger på mellan 60-70%. Under senaste 
halvåret har ett arbete skett med att i högre grad anställa tillsvidare och på längre vikariat, 
för att minska andelen timanställda och korta vikariat. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
 

10



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 59 
 
Coronainformation 
 
 
Sammanfattning 
Maria Andersson redovisar aktuellt läge i kommunen. Totalt har femton prover tagits på 
brukare, varav alla varit negativa. Personalprovtagning har skett på sjukhuset i 
Kristianstad, men sker framgent i Hässleholm. Utbildning i provtagning kommer att ske. 
Materielförsörjningen har byggts upp med verksamhetschefen VO som huvudansvarig. 
Smittspridningen i Skåne har varit förhållandevis måttlig, och tenderar de senaste dagarna 
att minska något. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 60 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Nämndsmöten hålls i första hand enligt normala rutiner. Vid behov ställs möten in. Beslut 
delegeras när det är lämpligt och möjligt, och vid behov begärs anstånd. Möten på distans 
är inte ett alternativ för socialnämnden, eftersom sekretessbelagda ärenden förekommer 
och det inte går att säkerställa vilka som får del av informationen när ledamöter deltar på 
distans. 
SN AU har börjat göra tydliga barnkonsekvensanalyser av sina beslut. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 61 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram en krisorganisation, för att förbereda vilka personer som kan 
gå in i olika nödvändiga befattningar.  
SKR arbetar med frågan om hur man ska hantera beslut som påverkas av omständigheter 
som kommunen inte råder över.  
Ombyggnationen av Österbo fortsätter att förberedas. Två arkitekter är aktuella för att rita 
och se på vilka möjligheter som finns, och vilka begränsningar som finns och hur de 
påverkar projektet. Inriktningen är att sträva efter en samordning så att det blir en stor 
nybyggnation där entrén hamnar mitt i ”gamla” Österbo, för att få en naturlig knytning 
mellan byggnadens olika delar. Det verkar vara möjligt att få fram ett förslag som möter 
de önskemål som framförts. Avsikten är att även hemtjänsten ska ha sina lokaler på 
Österbo efter tillbyggnaden. 
Verksamhetssystem är upphandlat, och kommer att införas efter sommaren. 
Kostnader för Covid-19 redovisas särskilt, och staten har anslagit medel för att täcka 
extra kostnader som uppstår. 
Maria Andersson är nu även chef för öppenvården, liksom sedan tidigare för 
missbrukshandläggare och biståndshandläggare. En översyn av öppenvården pågår. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 

13



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 62 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2020-03-24 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-31 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-21 
d) Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-27 
e) Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-05 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 63 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-31 §§ 42-46 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-21 §§ 50-67 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-27 §§ 71-72 
d) Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-05 §§ 76-77 
e) Individ- och familjeomsorgen, lista 2020-03-24—05-19 
f) Vård och omsorg, lista 2020-03-24—05-19 
g) Anställningsavtal, lista 2020-03-24—05-19 
h) Fullmakt för deltagande i upphandling av familjerådgivning 2020-04-23, dnr 2020/86 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut, samt 
att begära återkoppling vid nästa sammanträde av ett utpekat ärende. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-05-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 64 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Högsta förvaltningsdomstolen, beslut i mål 731-20, upphörande av vård enligt LVU; 
fråga om prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte 
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 
b) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 7504-19, bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
c) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 8481-19, bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
d) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 8477-19, bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
e) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 7162-19, bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
upphäver det överklagade beslutet, och visar målet åter till Socialnämnden för förnyad 
prövning. 
f) Förvaltningsrätten i Malmö, beslut i mål 10292-19, bistånd enligt SoL; nu fråga om 
avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver målet. 
g) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 10947-19, ekonomiskt bistånd. 
Förvaltningsrätten upphäver de överklagade besluten och visar målet åter till 
Socialnämnden för fortsatt handläggning. 
h) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 4998-19, personlig assistans. Förvaltningsrätten 
upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till socialnämnden för fortsatt 
handläggning. 
i) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 12699-19, bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
j) Förvaltningsrätten i Malmö, beslut i mål 4111-20, bistånd enligt SoL; nu fråga om 
avskrivning. Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning. 
k) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 4763-20, bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
l) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 3407-20, bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
m) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 1464-20, bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
n) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 3167-20, bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
o) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 3191-20, beredande av vård enligt LVU. 
Förvaltningsrätten bifaller socialnämndens ansökan. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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