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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 107 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2020 
2020/34 
 
Sammanfattning 
Ekonom Anders Ferm redovisar ekonomisk rapport och prognos per oktober. Prognosen 
för institutionsvård för barn visar på behov av tre årsplaceringar jämfört med budgeterade 
1,59 årsplaceringar. Antalet familjehemsplacerade barn har minskat under året från 42 
barn i januari till beräknat 37 barn i december, vilket ger ett genomsnitt under året på 39 
barn gentemot budget 26 barn. Sammantaget visar prognosen ett totalt underskott inom 
barn- och ungdomsvården på 6 800 tkr vid årets slut, vilket är en förbättring på 1 400 tkr 
sedan juniprognosen. 
Behovet av skyddsplaceringar för vuxna har varit stort under första halvåret. Prognosen 
för institutionsvård vuxna visar på ett underskott vid årets slut. 
Prognosen för försörjningsstödet visar på ett underskott vid årets slut. En trend med 
ökade kostnader börjar synas under sommaren 2020. 
Prognosen visar på ett behov av extra medel för att klara en budget i balans under år 
2020. Socialnämnden har äskat medel från anslaget för att motverka segregation för att få 
viss kostnadstäckning för kostnaderna som finns inom barn- och ungdomsvården. Detta 
resulterar i en budget i balans under 2020. Det ger dock ingen långsiktig lösning kring det 
underskott som finns inom barn- och ungdomsvården varför en ytterligare kompensation 
inom ramarna framöver behövs. Kontinuerlig översyn sker för att dämpa 
kostnadsutvecklingen. Medel från anslaget för att motverka segregation har erhållits 
under hösten med 4 000 tkr. 
Prognosen för integrationsverksamheten visar på ett stort överskott vid årets slut. 
Överskottet beror på att de statliga bidragen är högre än de kostnader som verksamheten 
har för försörjningsstöd, personal, SFI och samhällsorientering. Under våren har man 
tagit i anspråk  de sista besparingarna inom denna verksamhet på ca 2 000 tkr. Den sen 
flera år upparbetade bufferten är nu helt slut. Verksamhetens överskott motverkar delvis 
underskottet inom barn- och ungdomsvården. 
Hemtjänsten har ökade volymer och ett ökat behov hos brukarna vilket gör att insatta 
timmar blir högre än budgeterat vid årets slut.  
För hela Vård och omsorg har kostnaderna för skyddsutrustning och personal ökat 
kraftigt under året, detta på grund av COVID-19.  I prognosen inräknas att man erhåller 
statliga bidrag för extra kostnader med anledning av COVID-19. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 108 
 
Sammanträdesdagar 2021 
2020/183 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar 2021, för Socialnämnden 
och dess arbetsutskott. Förslaget innebär samma struktur som föregående år, men har 
justerats utifrån kommunens budget- och  uppföljningsprocesser. Av underlaget 
framgår även planerade datum för Förvaltningssamverkan med fackliga organisationer. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att sammanträda 19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti, 
21 september, 26 oktober, 16 november och 14 december. 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 109 
 
Budget- och uppföljningsprocess 
 
 
Sammanfattning 
Utvecklingsstrateg Victor Vilsmyr redovisar kommunens förändrade processer för budget 
och uppföljning, med stöd av ledningssystemet Stratsys. Kommunfullmäktige kommer att 
ta beslut om mål och budget i juni, vilket ger nämnderna tid att arbeta med sina 
internbudgetar under hösten. Uppföljningen kommer att ske löpande varannan månad 
med en delårsrapport i april för första tertialet och ett delårsbokslut efter augusti, innan 
bokslutet om omfattar hela året och behandlas i fullmäktige i april. Socialnämnden 
behöver anpassa sig till kommunen i sin helhet, processen kommer att innebära en större 
grad av dialog. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 110 
 
Redovisning av avvikelser 2020 
2020/30 
 
Sammanfattning 

 
Denna rapport gäller avvikelser inom samtliga verksamheter inom Socialförvaltningen samt följsamhet 
till befintlig rutin. Syftet med kontrollen är inte att få antalet avvikelser att minska då det är ett mått på 
kvaliteten i verksamheterna.  
Avvikelserutinen har reviderats för att möjliggöra bättre följsamhet till denna, vilket inte har gett önskat 
resultat. Trots utbildning i verksamheterna har kvaliteten på avvikelserna inte förbättrats och det saknas 
fortfarande delar i hanteringen av dessa. 
 
Denna kontroll redovisar antalet registrerade avvikelser under perioden 2020-01-01 till och med 2020-10-
01 vilka jämförs med statistik från samma period 2019. IFO registrerar inte avvikelser i 
verksamhetssystemet utan registrerar dessa på blanketter som sedan hanteras av respektive enhetschef, 
enligt rutin. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 111 
 
Ökning av försörjningsstöd 2020 
2020/196 
 
Sammanfattning 
Tf. enhetschef Adisa Avdovic redovisar en kartläggning som visar att den största ökningen av 
försörjningsstöd beror på den rådande situationen med en ökad arbetslöshet och tuffare arbetsmarknad 
som gör det svårare för individerna att komma ut till självförsörjning. Avslutad etablering utan att 
personen blivit självförsörjande är en viktig orsak. Förvaltningen samverkar med Arbetsmarknadsenheten 
och andra förvaltningar för att försöka hjälpa individerna ut i självförsörjning. Fokus ligger främst på 
ungdomar och barnfamiljer. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Socialnämnden  
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§ 112 
 
Kontinuitet i hemtjänst 
2020/98 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Patrik Wilhelmsson redovisar aktuell situation avseende kontinuitet i 
hemtjänsten. Antalet medarbetare hos en brukare på 14 dagar har under hösten stigit till 
ca 17, vilket är en viss försämring i förhållande till andra kommuner. Antalet brukare har 
successivt ökat, och ligger nu kring 85 personer. De brukare som mäts är de som har 
minst två insatser om dagen. Brukartiden ligger strax över 65%, vilket är ganska högt och 
innebär en påfrestning för personalen. Ett samarbete med arbetsmarknadsenheten gör att 
fyra personer tillkommer för att bistå med serviceinsatser. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 113 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Detta är nämndens första helt digitala sammanträde, och så lär det förbli en tid framöver. 
Det kräver att sekretess kan säkerställas, och att ledamöterna tar ansvar för det.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Socialnämnden  
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§ 114 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Projektet med om- och tillbyggnad av Österbo har inte förändrats så mycket sedan förra 
sammanträdet. Alla verksamheter i förvaltningen prövas hårt under Covid-19-pandemin, 
även om kommunen inte drabbats lika hårt som en del andra. De nya restriktionerna om 
åtta personer behöver analyseras, vad gäller påverkan på förvaltningens arbete. 
Förvaltningen fortsätter med skiftgång under december månad ut. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 115 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2020-10-27 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-03 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-11-17 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 116 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-03 §§ 143-153 
b) Individ- och familjeomsorgen, lista 2020-10-27—11-17 
c) Vård och omsorg, lista 2020-10-27—11-17 
d) Anställningsavtal, lista 2020-10-27—11-17 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden  
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§ 117 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Förvaltningsrätten i Linköping 2020-10-23, dom i mål 4527-, 4529- och 5726-20 om 
statlig ersättning enligt ersättningsförordningen. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandena. 
b) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-10-29, dom i mål 15089-19 om bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
c) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-11-10, dom i mål 11816-20 om beredande av vård 
enligt LVU. Förvaltningsrätten bifaller delvis, och avslår delvis, Socialnämndens 
ansökan. 
d) Förvaltningsrätten i Malmö 2020-11-10, beslut i mål 10483-20 om bistånd enligt SoL; 
fråga om avskrivning. Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.

13


	Protokoll förstasida
	Ekonomisk rapport och prognos 2020
	Beslut SOC 2020-11-17
Ekonomisk rapport och prognos 2020

	Sammanträdesdagar 2021
	Beslut SOC 2020-11-17
Sammanträdesdagar 2021

	Budget- och uppföljningsprocess
	Beslut SOC 2020-11-17
Budget- och uppföljningsprocess

	Redovisning av avvikelser 2020
	Beslut SOC 2020-11-17
Redovisning av avvikelser 2020

	Ökning av försörjningsstöd 2020
	Beslut SOC 2020-11-17
Ökning av försörjningsstöd 2020

	Kontinuitet i hemtjänst
	Beslut SOC 2020-11-17
Kontinuitet i hemtjänst

	Ordförandens information
	Beslut SOC 2020-11-17
Ordförandens information

	Förvaltningschefens information
	Beslut SOC 2020-11-17
Förvaltningschefens information

	Delgivning av protokoll
	Beslut SOC 2020-11-17
Delgivning av protokoll

	Anmälan av delegerade beslut
	Beslut SOC 2020-11-17
Anmälan av delegerade beslut

	Anmälningsärenden
	Beslut SOC 2020-11-17
Anmälningsärenden


