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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 1 
 
Covid-läget 
 
 
Sammanfattning 
MAS Maria Andersson redovisar aktuellt läge avseende pandemin Covid-19. Smittan är 
spridd i samhället, från igår gäller nya direktiv avseende hushållssmitta där den som är 
symptomfri och inte arbetar inom vård och omsorg inte behöver testas utan ska stanna 
hemma. Socialförvaltningen följer folkhälsomyndigheten och Region Skånes riktlinjer. 
Skolan är hårt utsatt för närvarande. Omikronvarianten sprids snabbt. För närvarande 
pågår ingen smittspårning i förvaltningens verksamhet, förutom när det gäller viss 
personal. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 2 
 
Intern kontroll 2021 
2020/87 
 
Sammanfattning 
Pandemin har påverkat förvaltningen 2021, vilket syns i resultaten. Kontrollmomenten 
som sådana har genomförts under året enligt plan dock med viss förskjutning i tid. 
Genom att senarelägga kontrollmoment så har åtgärder kopplat till de brister som 
uppmärksammats skett senare än planerat. En del brister i system, som inte alltid 
korrelerar med varandra, har upptäckts. Vid kontroll är det viktigt att vara noga med 
vilken frågeställningen är, vad är det som ska kontrolleras? Årshjulen behöver anpassas 
till respektive verksamhet och enhet, så att de ger rättvisande uppgifter. Datum för olika 
uppgifter skiljer sig mellan enhet, verksamhet och förvaltning, men är en förutsättning 
för att få fram rättvisande uppgifter till nämnden. Över huvud taget behöver förståelsen 
för intern kontroll stärkas, särskilt förståelsen för sambanden mellan de olika delarna i 
organisationen. 
 
Totalt sett så fungerar processen för internkontroll bra inom förvaltningen, fokus med 
internkontroll ska vara att utveckla och förbättra verksamheten vilket har skett. 
Förvaltningen har även utvecklat framtagandet av bruttolista där chefer för alla enheter i 
förvaltningen tar en bruttolista tillsammans, med delaktighet även från nämnden. Det 
finns goda förhoppningar om ett ökat ansvarstagande för internkontroll i enheterna och 
ökad delaktighet för chefer och medarbetare i processen för internkontroll. Detta ska i 
förlängningen medföra bättre och starkare förbättrings- och kvalitetskultur i 
organisationen. 
 
Rehabiliteringsutredningarna, särskilt vad gäller långtidssjukskrivningar, och 
satsningen på utbildning i dokumentation har varit framgångsrika. Vidare har 
upptäckten av hur flödet av klagomål och synpunkter i e-tjänsten fungerar varit 
värdefull för förvaltningens kvalitetsutveckling. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att den interna kontrollen är tillräcklig, 
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2021 samt 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 3 
 
Intern kontroll 2022 
2021/148 
 
Sammanfattning 
Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av 
fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål uppfylls. 
Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade 
kontroller skall säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås. 
Enligt den av kommunfullmäktige beslutade riktlinje för internkontroll, ska 
internkontrollplan årligen antagas av respektive nämnd. 
En bruttorisklista är upprättad inom respektive nämnd. 
Resultatet av uppföljningen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställdes i internkontrollplan. 
Socialnämnden godkände 2021-11-16 bruttorisklistan för 2022. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2022 samt 
att överlämna bruttorisklista och internkontrollplan för år 2022 till kommunstyrelsen 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 5 
 
Läget i hemtjänsten 
 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Patrik Wilhelmsson redovisar aktuellt läge i hemtjänsten. Hemtjänsten 
har ett ansträngt läge utifrån såväl rekrytering som covid-19. Det finns flera sjuka, 
frånvaron ligger mellan 17-27%. Vissa medarbetare har sagt upp sig och lämnat i förtid, 
trots uppsägningstid, vilket ställer till svårigheter. En tillfällig enhetschef finns på plats 
under rekrytering, och en ordinarie enhetschef har rekryterats. Tillträdesdag är ännu inte 
fastställd. Digital informationsslinga finns, och kommer att tas i bruk. Handledning från 
Susano har inletts, men har tillfälligt avbrutits på grund av sjukdom. Situationen är 
positiv men känslig, det är angeläget med fortlöpande dialog.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 6 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar om kommande sammanträde, då IFO gör verksamhetsbesök. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 7 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om pandemins påverkan på förvaltningen. Trycket är 
högre än tidigare, och alla behöver förstå läget för att brukarna ska kunna få den vård och 
det stöd de behöver. Bristen på social interaktion påverkar negativt på många sätt, och det 
är viktigt att försöka stödja varandra. Det saknas nationellt stöd för att finna andra 
lösningar som skulle kunna lätta bördan. 
Nybyggnationen av Österbo börjar ta fart i planeringen, en föredragning planeras för 
nämnden i mars dit även KS TU kan bjudas in. Ett par företag som arbetar med 
tekniklösningar har kontaktats. 
Planeringen är byggstart i början av 2023. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 8 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2021-12-14 
b) Socialnämnden 2021-12-21 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-11 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 9 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-11 §§ 3-8, 10 
b) Individ- och familjeomsorgen, lista 2021-12-07—2022-01-18 
c) Vård och omsorg, lista 2021-12-07—2022-01-18 
d) Anställningsavtal, listotr 2021-12-07—2022-01-18 
 
Ett utpekat ärende redovisas för nämnden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 10 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Kammarrätten i Göteborg, 2021-12-17 slutligt beslut i mål 6077-21 om bistånd enligt 
SoL, kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd 
b) Kammarrätten i Göteborg, 2021-12-22 dom i mål 6532-21 om upphörande av vård 
enligt LVU, kammarrätten avslår överklagandet. 
c) Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-12-10 dom i mål 2935-21 om bistånd enligt SoL, 
förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
d) Förvaltningsrätten i Malmö, 2021-12-15 dom i mål 9965-21 om bistånd enligt SoL, 
förvaltningsrätten avvisar resp. avslår överklagandet. 
e) Förvaltningsrätten i Malmö 2022-01-17 dom i mål 6199-21 om bistånd enligt SoL, 
förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
f) Inspektionen för vård och omsorg, 2021-12-17 beslut efter anmälan enligt Lex Sarah, 
IVO avslutar ärendet. 
g) Rapport enligt Lex Sarah 
h) Inspektionen för vård och omsorg, Återkoppling av resultat av lärande och främjande 
tillsyn för ökad kvalitet i familjehemsvården 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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