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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 92 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2020 
2020/34 
 
Sammanfattning 
Ekonom Anders Ferm redovisar aktuell ekonomisk rapport och prognos. Prognosen är ett 
överskott på 500 tkr. Kostnaderna för försörjningsstöd ökar, särskilt för nyanlända. 
Försörjningsstöd till nyanlända bekostas med särskilda statliga bidrag, men om många 
behöver försörjningsstöd till nyanlända ökar risken för att de efterhand kommer att 
behöva ordinarie försörjningsstöd. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 93 
 
Budget 2021 
2020/101 
 
Sammanfattning 
De ekonomiska nettoramarna för 2021 är preliminära. Kompensationer för 
lönehöjningar och eventuella ramhöjningar beslutas av kommunfullmäktige i 
november. Covid-19 har påverkat verksamheterna i relativt hög omfattning, vilket 
innebär kostnadskrävande insatser. Som exempel har insatserna som gäller 
försörjningsstöd och våld i nära relationer ökat. Det finns behov av att utöka antalet 
boendeplatser inom LSS-verksamheten inom en snar framtid. 
Investering i om- och tillbyggnad av Österbo är ett stort och omfattande projekt som 
ligger framför. Ökningen av antalet äldre kommer att ställa nya krav på verksamheten.  
Redovisningen förändras genom att OH-kostnader inte kommer att faktureras mellan 
förvaltningar längre. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med nuvarande förutsättningar fastställa internbudgeten för år 2021 enligt upprättat 
förslag. 
 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 94 
 
Egenavgift familjerådgivning 
2020/170 
 
Sammanfattning 
Familjerådgivning är sedan år 1995 en lagstadgad verksamhet. Kommunerna 
åläggs i Socialtjänstlagen (SoL 5 kap § 3) att erbjuda familjerådgivning till dem som 
begär det. ”Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg 
eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det. 
Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte 
att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer”. Familjerådgivning är 
en tjänst för vilken kommunerna får ta ut avgift (8 kap. 2 § SoL). Avgiften får dock inte 
överstiga kommunens självkostnader eller vara av sådan storlek att den avhåller 
enskilda från att vända sig till familjerådgivningen.  
Utföraren av familjerådgivningen kommer att debitera kommunen för utförda tjänster.  
Utföraren kommer att debitera kommunen om inte besöket avbokas senast 24 timmar 
innan besöket. 
Omvärldsanalys har genomförts genom kontroll på de flesta skånska kommuners 
hemsida. Avgiften för den enskilde varierar mellan 200-400 kronor/par till 200 kronor 
för enskilda samtal.   
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa egenavgiften för familjerådgivning till 200 kronor/samtal oavsett par eller enskild 
samt  
att den fastställda egenavgiften ska tas ut även vid försenad avbokning. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 95 
 
Kvalitetsledningssystem för socialnämnden 
2020/174 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden antog 2015-09-29 § 135 styrdokumentet Kvalitetsledningssystem för 
socialnämnden i Perstorps kommun (dnr 2015/259). 
Ett nytt kvalitetsledningssystem har nu arbetats fram, i syfte att säkerställa 
verksamhetens kvalitet samt att fortlöpande utveckla kvalitén. Nämnden ska förhålla sig 
till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara en naturlig 
del i planerings- och uppföljningsarbetet i nämndens verksamheter. Nämndens 
verksamheter ska använda sig av upprättat kvalitetsledningssystem (Stratsys) genom 
hela kvalitetsprocessen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att upphäva föregående beslut om kvalitetsledningssystem (§ 135/2015) samt 
att fastställa framtaget förslag till kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Perstorps 
kommun 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 96 
 
Verksamhetsbesök barn och familj 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Jessika Ekelund Nilsson redovisar arbetet inom barn- och familjeenheten. 
Gruppen har varit stabil under två års tid, men nu sker viss omsättning. Det visar sig vara 
gott söktryck, många vill arbeta i Perstorp. Ett flertal utbildningar för medarbetare 
planeras, och flera medarbetare går olika nätbaserade utbildningar. Arbetet med särskilt 
förordnade vårdnadshavare fortgår, för att i varje ärende ta ställning utifrån barnets bästa. 
Just nu är det många ärenden som grundar sig i våld i familjerna, och många anmälningar 
som rör barn som inte tidigare varit kända för förvaltningen. Medarbetarna har ganska 
många utredningar att hålla i. En översyn av familjehemmens ersättning planeras. 
Planering inför den förestående evakueringen till tillfälliga lokaler pågår.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 99 
 
Verksamhetsbesök hemtjänst 
 
 
Sammanfattning 
Områdescheferna Maria Lundin och Marie Andersson redogör för arbetet inom 
hemtjänsten. Det är för närvarande ett besvärligt läge i hemtjänsten, främst vad gäller 
bemanningen. Hittills har varken medarbetare eller brukare testats positivt för Covid-19, 
men pandemin påverkar ändå, inte minst när personal är hemma för provtagning. Det 
finns en del långsiktiga planer, bl.a. läkemedelsrobot, som skulle kunna hjälpa upp 
situationen, men även tankar omkring serviceinsatser. Antalet brukare i hemtjänsten har 
inte ökat på senaste tiden, däremot är flera av dem sjukare än tidigare. För allas trygghet 
ska visir användas vid patientnära vård. Tillgången på skyddsutrustning bedöms god. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 100 
 
Ej verkställda beslut 2020 
2020/77 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera in beslut som inte verkställts inom 
föreskriven tid till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 
 
Verksamhetsområde SoL ÄO. 
Beslutet avsåg: Avlastningsplats på korttiden 
 
  Datum för beslut  Orsak 
 
1  2020-03-02   Den enskilde har avböjt  

avlastningsplats relaterat till 
Covid-19. 

 
2  2020-03-02   Den enskilde har avböjt  

avlastningsplats relaterat till 
Covid-19. 

Verksamhetsområde LSS 
Beslutet avsåg: Korttidsvistelse utanför egna hemmet 
 
1  2019-11-05   Lämplig plats har inte kunnat  

hittas. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 101 
 
Brukarundersökning 2020 
2020/178 
 
Sammanfattning 
Årligen genomför Socialstyrelsen en brukarundersökning bland de äldre som har 
äldreomsorg, både de som bor i ordinärt boende och har hemtjänst och de som bor på 
särskilt boende. Under 2020 deltog från Perstorp 113 personer med hemtjänst vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 56,5%. För särskilt boende var svarsfrekvensen lägre, 
mellan 20-40%. 
 
Generellt har förbättringar skett både inom hemtjänst och särskilt boende vilket är 
positivt och på en del områden är det en positiv trend från undersökningen 2016 och 
framåt. Det finns dock mycket att arbeta vidare med i det fortsatta förbättringsarbetet. 
 
Särskilda områden där det skett förbättringar inom hemtjänsten är: information om 
förändring, möjlighet att påverka tider och helhetssyn på hemtjänsten. 
 
Särskilda områden där det skett förbättringar inom särskilt boende är: sociala 
aktiviteter, information om måltidsmiljö och möjlighet att påverka tider. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 102 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Ybbåsen beräknas vara utrymt till andra halvåret 2021. Förberedelser för evakuering 
under ombyggnation av kommunhuset pågår. Nya förhållningsregler kommer att påverka 
sammanträdesformer för såväl utskott som nämnd. Tillbyggnation vid Österbo övervägs 
ske i etapper, och ett arbete pågår med att undersöka möjligheterna.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 103 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Intet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 104 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2020-09-22 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-01 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-13 
d) Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-20 
e) Kommunala tillgänglighetsrådet 2020-09-17 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 105 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-01 §§ 129-131 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-13 §§ 136-138 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-20 § 141 
d) Individ- och familjeomsorgen, lista 2020-09-22—10-27 
e) Vård och omsorg, lista 2020-09-22—10-27 
f) Anställningsavtal, lista 2020-09-22—10-27 
g) Tilldelningsbeslut webbaserad utbildningsportal (SOC 2020/135) 
h) Avslutande av Lex Sarah-utredning (SOC 2020/166) 
 
Enhetschef Adisa Avdovic redogör för ett vid föregående sammanträde utpekat ärende. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-10-27 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 106 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-09-24, dom i mål 8342-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
b) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-09-28, dom i mål 8957-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
c) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-09-29, dom i mål 4692-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
d) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-09-30, dom i mål 11954-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
e) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-10-01, dom i mål 3179-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
f) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-10-07, dom i mål 9846-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
g) Förvaltningsrätten i Stockholm 2020-10-08, dom i mål 3343-20 om utdömande av vite. 
Förvaltningsrätten bifaller Arbetsmiljöverkets ansökan och förpliktar Perstorps kommun 
att till staten utge vite om 10 000 kr. 
h) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-10-09, dom i mål 9576-20 och 10470-20 om bistånd 
enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 
i) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-10-09, dom i mål 8368-20 om laglighetsprövning 
enligt KL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
j) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-10-14, dom i mål 9646-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
k) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-10-15, dom i mål 8410-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
l) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-10-15, dom i mål 8311-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om skadestånd och avslår överklagandet. 
m) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-10-22, dom i mål 8321-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
n) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-10-26, dom i mål 10463-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avvisar yrkande om nödkost för viss tid, och avslår i övrigt 
överklagandet. 
o) Socialstyrelsen 2020-10-19, Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression 
och ångestsyndrom 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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