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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 89 
 
Tertialbokslut T2 2022 
2022/112 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens arbete med mål, budget och kvalité börjar ta form. Verksamhetsplanen 
tar sitt avstamp i målen och indikatorerna. Verksamheter och enheter arbetar praktiskt 
med att skriva och analysera sina måluppfyllelser. Det är tydligt att verksamheterna 
tänker mer i kvalité som är kopplad till budget än tidigare. Dock behöver hela 
målstyrningsprocessen sippra ner till varje arbetsplats och medarbetare, vilket är en 
betydligt längre resa. Nu när socialnämnden går in i en ny mandatperiod är det viktigt att 
nämnd och förvaltning kan arbeta med att förfina och justera målen så att de blir lättare 
att mäta, samt att de är realistiska utifrån verkligheten. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa tertialbokslutet och översända det till kommunstyrelsen  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 90 
 
Avvikelser 2022 
2022/79 
 
Sammanfattning 
Under andra tertialet har sex avvikelser och en rapport enligt Lex Sarah inkommit till 
enheten för Barn och familj. Avvikelserna är utredda och åtgärder utförda och 
uppföljda.  
 
Två av avvikelserna avser kommunikation inom enheten, en avser kommunikation 
mellan enheter, en avser tillgänglighet på telefoni efter växelns stängning på fredagar, 
en avser en försenad förhandsbedömning av inkommen orosanmälan (alltså 
kommunikation inom enheten) och den sista avser försenad handläggning av en begäran 
om allmänna handlingar. Lex Sarahrapporten avser att en handläggare på annan enhet 
inte agerade på den orosanmälan som enheten för Barn och familj lämnat. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 91 
 
Granskning av efterlevnad av offentlighetsprincipen 
2022/87 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har granskat nämndernas efterlevnad av rutiner avseende 
offentlighetsprincipen. Granskningen konstaterar att nämnderna till största delen har 
säkerställt att denna efterlevnad är tillfredsställande och ändamålsenlig. 
 
Socialnämnden har skriftliga rutiner för posthantering, vilken i huvudsak sker genom 
nämndsekreterares och administratörs försorg. Det finns utpekade medarbetare som kan 
sköta posthantering och registrering vid ordinarie personals frånvaro, denna förmåga 
behöver dock löpande säkerställas. 
 
Vad gäller centralarkiv konstaterar socialnämnden att den är beroende av 
arkivmyndigheten (kommunstyrelsen), och inte själv kan påverka det faktum att 
centralarkivet är beläget i en lokal som tillika utgör skyddsrum. 
Revisionen har inte lämnat några rekommendationer som berör socialnämnden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta yttrandet som sitt eget och översända det till revisionen. 
 
Beslutet skickas till 
Revisionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 92 
 
Granskning av personuppgiftsincidenter 
2022/88 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden delar i stort den bild som framkommer i revisionens granskning. Det är 
med all sannolikhet så att det finns ett mörkertal, vilket bland annat beror på bristande 
kunskap om vad en personuppgiftsincident är. Därav följer att det finns behov av 
utbildning för förvaltningens personal, för att få kunskap om när anmälan ska ske. 
Anmälan av incidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bör ske centralt från 
förvaltningen, detta behöver regleras i nämndens delegeringsordning och ger ett stöd 
för medarbetare och chefer i hur de ska hantera inträffade händelser.  
 
Revisionen tar i avsnitt 3.7.1 upp en incident där nämnden kritiseras för att inte ha 
informerat den drabbade personen på rätt sätt, vid tidpunkten för anmälan till IMY. 
Frågeställningen uppstod eftersom det fanns oklarheter om vem som var ställföreträdare 
(god man), men det borde redan vid anmälan ha framgått att information skulle ske. 
Skälet till dröjsmålet var den kunskap som fanns om den drabbade personens förmåga 
att ta till sig informationen, i kombination med oklarhet om vem som var legal 
företrädare. Då detta utretts sändes information till god man två dagar efter att 
händelsen inträffat. 
 
Socialnämnden ser fram emot att kommunstyrelsen återkommer med centrala 
riktlinjer/policy för kommunen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta yttrandet som sitt eget och översända det till revisionen 
 
Beslutet skickas till 
Revisionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 93 
 
Tillsyn av arbete med myndighetsutövning för barn och unga 
2021/132 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn som en uppföljning 
av om och hur nämnden utvecklat arbetet med myndighetsutövningen för barn och unga 
efter den tillsyn som IVO genomförde 2018/2019. Den 14 juni 2022 meddelade IVO 
sitt beslut, vilket presenterades på nämndsmötet den 21 juni 2022. Nämnden är väl 
förtrogen med de ställningstaganden som IVO har gjort under de senaste årens tillsyn, 
och har informerats löpande om de kontakter som IVO haft med nämnden.  
 
Förvaltningsjuristen fick därefter i uppdrag att besvara de frågor som IVO ställt till 
nämnden i sitt beslut. Frågorna handlar om hur nämnden tagit emot beslutet, vilken 
inställning nämnden har till IVO:s kritik, vilka bakomliggande orsaker som identifierats 
samt vad nämnden planerar för att förhindra att liknande brister uppstår igen. IVO vill 
även ha svar på när olika åtgärder genomförs samt hur nämnden planerar att följa upp 
insatserna. Nämnden har arbetat löpande sedan 2018 med de brister som tidigare 
identifierats av IVO, nämnden är dock inte klar med förbättringsarbetet. En del 
förbättringspunkter har åtgärdats medan vissa återstår.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta yttrandet som sitt eget och översända det till IVO, samt 
 
att uppdra åt förvaltningen att se över de resurser som finns. 
 
Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 
Förvaltningschefen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 94 
 
Lagstadgade tider 
2022/152 
 
Sammanfattning 
Under perioden 20220501—0831 har enheten Barn och familj aktualiserat 147 
anmälningar, varav fyra inte har hanterats inom ramen för lagstadgad tid. Lagen säger 
att beslut ska fattas om en sådan anmälan inom 14 dagar. 
En aktualisering är hanterad inom lagstadgad tid, men stängd i verksamhetssystemet på 
fel datum. De övriga tre har överskridit med en dag vardera. Skälet till fördröjning är att 
personal inväntat närmaste chef istället för att gå till en tillförordnad chef. 
 
Under samma period fanns 75 öppna utredningar, varav åtta har överskridit den 
lagstadgade tiden på fyra månader. Ett av barnen placerades under utredningstiden men 
det är oklart varför utredningen inte kunnat slutföras i rätt tid, fyra av utredningarna 
slutfördes och kommunicerades i rätt tid men avslutades inte i systemet, ett barn 
omplacerades under pågående utredning vilket ledde till fördröjning, ett ärende avsåg 
upphörande av vård enligt LVU där barnet omplacerades till hemmet inom fyra 
månader men där utredningen fortsatt var öppen under en längre tid, ett ärende kunde 
inte utföras efter att den först tilltänkta lösningen inte visade sig möjlig och ansökan 
därefter återtogs. 
En reflektion är att ett arbetssätt som används i Malmö kommun, när det använts i 
Perstorp inneburit fördröjningar i att få ärenden avslutade i systemet i rätt tid. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 95 
 
Framtidsresan m.m. 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Adisa Avdovic informerar om Framtidsresan, aktuell statistik avseende 
arbetslöshet och samarbetet med arbetsmarknadsenheten (AME). Arbetslösheten har 
minskat sedan i april, särskilt bland ungdomar. Det bedöms vara flera parallella insatser 
som bidragit till detta resultat. Kommunen har dock fortfarande hög arbetslöshet jämfört 
med såväl riket som Skåne. Samverkan med AME sker genom att allt fler personer 
anvisas från socialtjänsten. Dessa personer får i högre grad arbete, praktik och når 
självförsörjning. Ett arbete pågår för att involvera även SFI och vuxenutbildningen i detta 
arbete. 
Ett tillfälligt tillägg till bostadsbidrag kommer att lämnas av staten under perioden juli-
december 2022, detta kommer inte att räknas som inkomst för dem som uppbär 
försörjningsstöd. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 96 
 
Ej verkställda beslut 2022 
2022/36 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har att redovisa till IVO när beslut inte har verkställts inom tre 
månader. Under andra kvartalet 2022 har följande beslut redovisats: 
Vård och omsorg SoL 
Särskilt boende född 1937 väntat sedan 2022-02-10 
Särskilt boende född 1954 väntat sedan 2022-04-04 
Vård och omsorg LSS 
Inga redovisade beslut som ej verkställts inom tre månader. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 97 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar om socialchefens förestående avtackning, rekrytering av hennes 
efterträdare samt om nämndens avslutningsmiddag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 98 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen och verksamhetschefen för vård och omsorg informerar om läget 
inom vård och omsorg. Ny chef på Österbo väntas inom ett par veckor, inom LSS har 
Britt-Marie Nordström tillträtt som chef sedan ett par veckor, träffpunkten Ybbes hörna 
avses vara ett fast inslag för att minska ofrivillig ensamhet och hjälpa enskilda att klara 
sig själva lite längre, ny äldreomsorgslag är på gång vilken väntas höja nivån. En tillfällig 
kortvårdsenhet inrättas på Ybbåsen och internrekrytering av personal pågår. I hemtjänsten 
arbetar man med den tidigare framtagna 13-punktslistan, den är nu så väl genomarbetad 
att den fortsättningsvis hanteras på arbetsplatsträffar (APT) istället för på 
samverkansmöten.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 99 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2022-08-16 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-12 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-13 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 100 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-12 § 71 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-13 §§ 79-85 
c) Individ- och familjeomsorgen, lista 2022-08-11—09-20 
d) Vård och omsorg, lista 2022-08-11—09-20 
e) Anställningsavtal, lista 2022-08-11-09-20 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att godkänna redovisningen av delegerade beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 101 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Malmö FR 7954-22 Aktbil 40, dom ang. vård enligt LVU 
b) Göteborg KR 4218-22 Dom 2022-08-24 ang. omedelbart omhändertagande enligt 
LVU 
c) Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2022-08-24 i mål 5282-22 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
d) Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2022-08-24 i mål 6190-22 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet. 
e) Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2022-08-24 i mål 6863-22 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
f) Malmö FR 14389-21 Dom 2022-08-26 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
g) Statistikrapport färdtjänst Perstorp jan-jun 2022 
h) Arbetsmiljöverket, Avslutsbrev 
i) Lex Sarah-rapport 1394 
j) Behov av höjda ersättningar i omsorgen - skrivelse från Vårdföretagarna 
k) HFD 5328-22 Slutligt beslut 2022-09-20 ang. omedelbart omhändertagande enligt 
LVU. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte prövningstillstånd. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen 
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