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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 41 
 
Granskning av socialnämndens verksamhet 
2021/97 
 
Sammanfattning 
Göran Acketoft, KPMG, redovisar den granskning av socialnämndens verksamhet som 
genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen. Granskningen pekar på att de senaste årens 
kostnadsökningar är rimliga, men att det inte tagits tillräcklig hänsyn till 
kostnadsdrivande förändringar i budgettilldelningen till nämnden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.

3



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 42 
 
Verksamhetssystem 
2018/97 
 
Sammanfattning 
Christina Hansson och Karzan Nouraldin redovisar arbetet med att införa ett nytt 
verksamhetssystem i socialförvaltningen. Det innebär en övergång från Procapita till 
Lifecare. IFO har kommit en bra bit på väg, och det nya systemet upplevs mer lättarbetat. 
Medborgartjänster och digital ordförandesignering kommer att bli möjligt då kommunen 
slutfört upphandling av vissa digitala verktyg. Till hösten inleds övergången för Vård och 
omsorg, vilket kommer att bli ett stort arbete. I ett sista skede förs avgiftshanteringen 
över till Lifecare. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 43 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2021 
2021/54 
 
Sammanfattning 
Anders Ferm redovisar aktuell ekonomisk situation, utifrån föreliggande uppgifter. 
Resultatet efter första tertialet är -577 tkr, men beräknas på helår blir -4 mnkr.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra till socialförvaltningen att kvalitetssäkra användandet av verksamhetssystemet,  
att uppdra till socialförvaltningen att följa upp planen för att åtgärda de höga kostnaderna 
för barn- och ungdomsvård, ur såväl kostnads- som kvalitetsmässigt perspektiv, 
att begära återrapport till nämndens sammanträde i augusti samt 
att poängtera vikten av att eliminera det negativa kommunbidraget i enlighet med 
KPMG:s rekommendation för kommunstyrelsen. 
 
Elisabeth Holmer (S) antecknar till protokollet att hon önskar att beslutsförslag finns 
tillgängliga före sammanträdet. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 44 
 
SAM årlig uppföljning 2020 
2021/72 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har genomfört årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2020, genom 
att besvara ett antal frågor ställda av HR-enheten. Vid samverkan (FÖSAM) med de 
fackliga organisationerna har de olika frågorna gåtts igenom och besvarats med 
kommentarer. Totalt sett finns det områden som behöver fördjupas, och ett mer 
strukturerat arbete behövs. Vissa frågor har utan tvekan kommit framåt, och helheten är 
ett bättre resultat än tidigare år. Om man blickar bakåt kan det konstateras att 
arbetsmiljöfrågor fått ett större fokus, och förvaltningen använder i högre grad de 
redskap m.m. som finns för detta arbete, även om en del brister återstår.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 45 
 
Flyttmönster 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Adisa Avdovic redovisar en undersökning som SCB gjort på uppdrag av 
SKR, och visar på flyttmönster bland nyanlända som ankom 2017, med ankomna 2016 
som jämförelse. Det visar sig att många flyttat från kommuner med arbetstillfällen till 
kommuner med tillgång på bostäder. I Skåne flyttar något fler in i länet än vad som flyttar 
ut, det är dock stora skillnader mellan kommunerna. I Perstorp bor 55% av de som 
anlände 2017 kvar. Det varierar mellan kommunerna hur många som har egen 
sysselsättning.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 46 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Ledamöterna informeras om att en medarbetare inom socialtjänsten oväntat har avlidit. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 47 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om att ett antal medarbetare drabbats av Covid-19, och de 
konsekvenser detta får för verksamheten. Vidare informeras om dödsfallet bland 
förvaltningens medarbetare, och de åtgärder som vidtagits med anledning av det. 
Patrik Wilhelmsson informerar om situationen inför sommaren vad gäller vikarier m.m. 
Läget ser ljust ut, rekryteringar har varit framgångsrika. Några avhopp bland tilltänkta 
vikarier stäms av i slutet av veckan. Några nya timvikarier introduceras. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 48 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2021-04-20 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-04 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 49 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-04 §§ 50-59 
b) Individ- och familjeomsorgen, lista 2021-04-20—05-18 
c) Vård och omsorg, lista 2021-04-20—05-18 
d) Anställningsavtal, listor 2021-04-01—05-18 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att begära återkoppling på ett utpekat beslut samt 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 50 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Förvaltningsrätten i Malmö, mål 4484-21 om bostad med särskild service enligt LSS, 
nu fråga om inhibition. Beslut 2021-04-26 att det överklagade beslutet tills vidare inte ska 
gälla. 
b) Förvaltningsrätten i Malmö, mål 3102-21 om beredande av vård enligt LVU, nu fråga 
om omedelbart omhändertagande. Beslut 2021-04-28, förvaltningsrätten upphäver det 
omedelbara omhändertagandet av NN. 
c) Förvaltningsrätten i Malmö, mål 1577-21 om bistånd enligt SoL. Dom 2021-04-28, 
förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
d) Förvaltningsrätten i Malmö, mål 3102-21 om beredande av vård enligt LVU. Dom 
2021-05-11, förvaltningsrätten avslår ansökan om vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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