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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-08-16 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 80 
 
Ekonomisk rapport och prognos per juli 2022 
2022/25 
 
Sammanfattning 
Controller Sebastian Hovander redovisar muntligt det aktuella ekonomiska läget. 
Prognosen är fortsatt en budget i balans.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-08-16 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 81 
 
Tillsyn av arbete med myndighetsutövning för barn och unga 
2021/132 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen samt förvaltningsjurist Michaela Nylén och utvecklingskoordinator 
Karzan Nouraldin redovisar det pågående arbetet med att ta fram svar på IVO:s tillsyn. 
Det handlar bland annat om handläggningstider vid olika typer av ärenden. Nämnden 
behöver få tillgång till kvalitetsberättelser i ett brett perspektiv, där patientsäkerhets-
berättelsen är en viktig del. Bakgrunden till de identifierade bristerna är bl.a. 
arbetssituationen, brist på vissa processkartläggningar, osäkerhet inför att öppna 
utredning samt i viss utsträckning den kännedom om individer som handläggare och 
förtroendevalda besitter. Genomförda och planerade åtgärder innefattar egenkontroll 
avseende tidsgränser, kartläggning av utbildningsbehov, utbildning av barnrättsstrateger 
inom förvaltningen, utbildning av medarbetare, uppföljning vid nämndens möten, 
stickprovskontroller på utredningar och förhandsbedömningar, 
patientsäkerhetsberättelsen görs om till en vidare kvalitetsberättelse, utbildning i 
avvikelsehantering samt översyn av delegeringarna från nämnden. Uppföljning av 
resultatet kommer att ske efterhand och med olika metoder. 
I verksamhetssystemet Lifecare har automatiska övervakningar lagts till för att säkerställa 
att lagstadgade tider följs. Integrationer mellan ledningssystem och verksamhetssystem 
sker för att lättare och tydligare kunna presentera informationen. 
 
Catharina Nilsson, inspektör vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO), redovisar 
IVO:s arbete så här långt, och understryker nämndens ansvar även i de fall 
arbetsuppgifter delegeras. IVO:s granskning syftar på nämnden, inte enskilda tjänstemäns 
arbete, då det är nämnden som ansvarar för att ge förutsättningar. 
Den genomförda tillsynen inleddes i augusti 2021, som en uppföljning av en tillsyn 
2018/2019. IVO saknade ett tydligt genomarbetat arbetssätt för hantering av 
orosanmälningar, och informerade om kommande uppföljning. En del av detta gällde 
enskilda klagomål som inkommit till IVO och sänts vidare till nämnden.  
I mars månad 2022 granskade IVO på plats ett antal aktualiseringar som skett i 
augusti/september 2021. I april hölls ett dialogmöte med handläggare och chefer. Den 3 
maj hölls ytterligare ett möte med förvaltningsledning och enhetschefer.  
I juni fattade IVO beslut i ett antal punkter, och begärde redovisning till den 30 
september. Ett resonemang förs kring systemstöd till hjälp för att hålla olika tidsgränser. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-08-16 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 83 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar om att arbetet med rekrytering av ny förvaltningschef håller på 
att inledas. Invigning av Ybbes hörna sker på fredag den 19 augusti.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-08-16 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 84 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om att kommunen för närvarande håller tio ukrainska 
flyktningar med bostad och mottagande, ytterligare fem personer är på ingång. 
Verksamhetschef Patrik Prahl informerar om situationen under sommaren inom vård och 
omsorg, där det varit en ansträngd personalsituation. Inga större incidenter har dock 
inträffat. En bidragande orsak är hur semestrarna förläggs, och en ordning som bygger på 
semesterlagens grunder skulle kunna vara mer ändamålsenlig och ge en större 
förutsägbarhet. Vidare informeras om möjligheterna att utöka kortvården genom att 
tillfälligt ta i anspråk lokaler på Ybbåsen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-08-16 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 85 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2022-06-21 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-09 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-08-16 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 86 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2022-08-09 §§ 54-69 
b) Individ- och familjeomsorgen, lista 2022-06-16—08-11 
c) Vård och omsorg, lista 2022-06-16—08-11 
d) Anställningsavtal, listor 2022-06-16—08-11 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-08-16 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 88 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Malmö FR 8034-21 Dom 2022-06-17 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
b) Malmö FR 7663-21 Dom 2022-07-21 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet.  
c) HFD 3621-22 Slutligt beslut 2022-07-07 om bistånd enligt SoL; fråga om 
prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. 
d) Malmö FR 14043-21 Dom 2022-08-01 ang. ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
e) Malmö FR 10284-21 Dom 2022-08-10 ang. bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
f) Malmö FR 9963-21 Dom 2022-08-10 ang bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
g) Lex Sarah-rapport 1182 
h) Lex Sarah-rapport 1221 
i) Lex Sarah-rapport 1280 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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