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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 73 
 
Aktuellt om Covid-19 
 
 
Sammanfattning 
Maria Andersson redovisar aktuellt läge avseende Covid-19-pandemin. Alla restriktioner 
hävs, vilket bland annat innebär att det inte längre finns rätt till distansarbete. Munskydd 
bibehålls i alla nära situationer, och det är viktigt att hitta ett fungerande sätt i vardagen. 
Vaccination är avgörande, men vaccinationsbenägenheten är låg bland ungdomar och upp 
till 40-årsåldern. En satsning görs på ett område i kommunen där täckningsgraden är låg, 
liksom en satsning inom skolan med stöd av regionen. Vårdcentralerna tar över ansvaret 
för kommande vaccinationer. Dos tre diskuteras, och har givits till riskpatienter 
(transplanterade) och är på gång för 80-åringar och äldre. Vaccinet har haft väntad effekt, 
de som vårdas på sjukhus är nu främst ovaccinerade. En diskussion förs kring vilka regler 
som gäller för personal som inte är vaccinerad. Kommunen kan inte tvinga någon att 
vaccinera sig, men kan ha regler för skyddsutrustning i t.ex. vårdnära situationer. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.

3



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 74 
 
Granskning av direktupphandlingar 
2021/129 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har erhållit revisionens granskning av direktupphandlingar, och de två 
rekommendationer som revisionen lämnat till nämnden. 
Inledningsvis konstaterar nämnden att den instämmer i revisionens beskrivning av 
inköp och upphandling, och behovet av en sammanhållen organisation. Det är också 
nödvändigt att säkerställa kompetensen, såväl inom förvaltningen som i kommunen 
som helhet. Nämnden har inga egna specialister inom inköp och upphandling, utan är 
beroende av stöd från kommunstyrelsen i dessa delar. Socialnämnden konstaterar att en 
sådan organisation nu är under uppbyggnad, och ser med tillförsikt fram emot att det 
förslag till kommande organisation som tagits fram av teknik- och serviceförvaltningen 
ska träda i kraft. 
Nämnden förväntar sig att den nya organisationen ska ge det stöd avseende ökad 
kompetens inom direktupphandling, inklusive styrdokument, lagar och regler, som 
behövs. Vidare följer av detta även ökad kompetens och systemstöd när det gäller 
dokumentationskrav vid direktupphandlingar. Ett exempel på sådant systemstöd är 
House of Control, som väntas göra det enklare att ha kontroll på vilka avtal som finns, 
och därmed öka graden av avtalstrohet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att instämma i revisionens beskrivning i den genomförda utredningen samt 
att med ovanstående åtgärder besvara revisionens rekommendationer. 
 
 
Beslutet skickas till 
Revisionen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 75 
 
Delårsbokslut 2021 T2 
2021/120 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar ett totalt underskott på -3 739 tkr för andra tertialet 2021, 
vilket enligt prognosen förväntas försämras till -6 300 tkr vid årets slut. Underskott 
finns i huvudsak inom barn- och ungdomsvården, integrationsenheten, 
försörjningsstödet, vuxenvården samt LSS-verksamheten. 
 
Generellt kan förvaltningen konstatera att uppföljningarna blir bättre och bättre från 
verksamheterna. Det är lättare att följa vad utfallet blev. Dock behöver målen på de 
olika nivåerna justeras då de i vissa fall inte går att följa upp på ett enkelt och smidigt 
sätt. KPMG lämnade i sin rapport ett förslag att arbeta vidare och säkerställa kvalitén i 
den nationella statistiken. Detta arbete har förvaltningen påbörjat och det kommer i sina 
delar kunna få genomslagskraft på mål, indikatorer och aktiviteter efter att de justerats 
för 2022. Dock finns det vissa problem med detta, då det finns en eftersläpning av 
statistikanalys för t ex Kolada på minst ett år. När det gäller bedömning av 
socialnämndens mål finns detta dokumenterat under varje målområde. Sammanställning 
och analys är genomförd av förvaltningens utvecklingskoordinator och denne har 
kommunicerat materialet med förvaltningens ledningsgrupp. Det som framgår tydligt är 
bl a utmaningen som finns avseende ett ökat försörjningsstöd och detta i kombination 
med att det finns barn som lever i ekonomisk utsatthet. Totalt har socialförvaltningen 
sex mål varav fem mål som är delvis uppfyllda medan ett mål inte har uppfyllts. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att konstatera att KPMG:s analys om behovet av ett budgettillskott innebärande en 
ramhöjning om 7 800 tkr fortfarande är aktuell samt 
att fastställa delårsbokslutet och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet, och antecknar till protokollet: ”Vi socialdemokrater 
ser naturligtvis problemet med att ramtilldelningen inte är tillräcklig och då inte i proportion 
till nämndens behov som även KPMG rapport har visat. Vi deltar inte i beslutet.” 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 76 
 
Aktuellt inom ekonomiskt bistånd 
 
 
Sammanfattning 
Adisa Avdovic, Peter Lindow och Emelie Jönsson redovisar aktuellt läge. Framtidsresan 
är ett projekt som sker i samverkan mellan socialförvaltningen och 
arbetsmarknadsenheten med förhoppning om att även koppla på komvux/SFI. Arbetet 
innebär bland annat att använda gemensamma kvalitetsledningssystem och ett gemensamt 
verksamhetssystem för de personer som är aktuella hos både socialförvaltningen och 
AME. Under 2021 har ett 50-tal individer anvisats från socialförvaltningen till AME. 
Arbetet har inneburit kortare kontaktvägar, likartade mål och smidigare handläggning för 
klienterna. 
Just nu förbereder arbetsförmedlingen på regeringens uppdrag en reform av myndigheten, 
vilket innebär ett stopp för personer som är aktuella i kommunala arbetsmarknadsåtgärder 
att samtidigt finnas i arbetsförmedlingens program. Det har inneburit att de nu anvisas till 
stöd och matchning eller till Krom. Det är oklart vilken roll kommunerna tänks ha i detta, 
särskilt vad gäller praktikplatser m.m. Arbetsförmedlingen önskar teckna lokala 
överenskommelser, men det är mycket oklart vad en sådan skulle innebära i detta läge 
och arbetsförmedlingen förefaller inte vara beredda att ha någon lokal närvaro i Perstorp. 
Det är sannolikt att de som har försörjningsstöd blir kvar där under längre tid. 
Arbetslösheten i Perstorp är på ungefär samma nivå som i fjol, och 
ungdomsarbetslösheten har minskat. När det gäller ungdomar fungerar ett samarbete med 
arbetsförmedlingen fortfarande. 
En ansökan kommer att lämnas till ESF från Familjen Helsingborg, i syfte att öka den 
digitala kompetensen för medarbetare och chefer för att kunna bistå invånarna. Vidare 
finns ett Finsamprojekt som heter Första steget, och pågår 2020 ut. En ny ansökan har 
lämnats in för att parallellt med detta projekt testa denna modell på hela målgruppen som 
tar emot ekonomiskt bistånd. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 77 
 
Aktuellt inom hemtjänsten 
 
 
Sammanfattning 
HR-enheten har genomfört samtal med alla medarbetare inom hemtjänsten, vilket visade 
på fyra områden som behöver hanteras; delaktighet i den dagliga planeringen, utveckling 
av introduktionen av medarbetare, utveckling av grupper och APT samt arbete med den 
generella sjukfrånvaron utifrån rehabutredningar och –bedömningar. Utifrån dessa samtal 
har förvaltningen i samråd med de fackliga organisationerna förändrat arbetssättet vid 
planering som blivit än mer decentraliserat. Schemaläggningen kommer att i högre grad 
ske av cheferna, med stöd av planeringsverktyg för att säkerställa lagenligheten. 
Hemtjänstgruppernas utveckling vad gäller arbetsmiljö och medarbetaransvar diskuteras 
utifrån etik och syn på brukare och arbetskamrater. Cheferna får externt stöd för att orka 
och på ett bra sätt kunna lyfta nödvändiga frågor. Ökade behov inom hemtjänsten gör att 
det finns behov av ökade resurser i form av fler timmar. Ett arbete pågår med att jämna ut 
skillnaderna mellan dag- och kvällsarbete, så att tjänsterna i princip innebär såväl dag- 
som kvällstjänstgöring. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 78 
 
Kontinuitet i hemtjänsten 
 
 
Sammanfattning 
Patrik Wilhelmsson redovisar kontinuiteten i hemtjänsten, som har mätts sedan i januari 
2018 då måttet var 20 personer under 14 dagar. Mätning sker hos dem som har minst två 
insatser. Toppnoteringen var ca 23, men sjönk efter insatser till ca 17. Senaste måttet är 
strax under 15, vilket ligger bra till jämfört med riket. Antalet brukare totalt i mätningen 
var 2018 63 stycken, det svänger upp och ner och ökar ofta på våren, men är nu uppe i ca 
90. Brukartiden mäts på alla insatser har varierat, och ligger nu på ca 65%, vilket är en 
fullt rimlig nivå även om det fortfarande finns mindre justeringar att göra. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 79 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens oktobersammanträde kommer att bli fysiskt, på plats i 
socialförvaltningens mötesrum, men med möjlighet att delta digitalt för den som så 
önskar. Förmöten bokas för majoriteten och S-gruppen.  
Familjen Helsingborg håller familjedag den 22 mars. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 80 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
En Lex Sarah-anmälan har lämnats till IVO på grund av risk för ett allvarligt 
missförhållande. 
Arbetet med Österbo är i full gång, där sju olika arbetsgrupper arbetar med olika typer av 
rumsprogram. Medarbetare och chefer ingår i samtliga grupper, tillsammans med 
arkitekten. Studiebesök kommer att ske på ett par platser.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 81 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2021-08-17 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-17 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-19 
d) Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-14 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 82 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-17 § 87 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-19 § 88 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-14 §§ 91-93 
 
Ett tidigare utpekat delegerat beslut återrapporteras. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-09-21 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 83 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Malmö FR 3352-21 Dom 2021-08-26 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandena. 
b) Malmö FR 9091-21 Dom 2021-09-03 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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