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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-08-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 65 
 
Verksamhetsbesök Österbo 
 
 
Sammanfattning 
Områdeschef Anders Eklund redovisar aktuellt läge på Österbo. Pandemin har påverkat 
bemanning där det varit högre sjuktal än annars. Vid misstänkt eller konstaterad smitta 
ökas bemanningen. Endast ett konstaterat fall har förekommit, ganska tidigt under 
förloppet. Skyddsutrustning används, avpassat efter situationen. Besök från anhöriga sker 
utomhus och med avstånd, med undantag för situationer med palliativ vård då besök kan 
ske på annat sätt. 
Österbo kommer framöver att delas på två chefer, utifrån respektive våning, för att få ner 
antalet anställda per chef. Ombyggnationen är ännu inte beslutad, men det finns förslag 
på ritningar. 
Det har förekommit att brukare avstått från att flytta in, mot bakgrund av de regler om 
begränsad kontakt med anhöriga som finns just nu. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-08-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 66 
 
Redovisning digitaliseringsprojekt 
2017/229 
 
Sammanfattning 
Projektledare Frida Beijer Brondén redovisar aktuellt läge i projekt DIDEC. Covid-19 har 
medfört förändrade förutsättningar på grund av besöksförbud på Österbo. Det innebär att 
i mars beslut togs om att göra alla förberedelser och planering för att göra det möjligt att 
dra igång tester under hösten. Två företag var beredda att starta under våren och 
ytterligare tre företag är på gång och har så här långt arbetat med förberedelser kring 
juridik m.m. Det är svårt att hålla igång en projektorganisation utan att genomföra 
faktiska tester, när arbetet redan haft en paus under sex månader. Så här långt syns ingen 
lättnad i restriktionerna under hösten. 
Ett möte med Tillväxtverket är planerat, efter kontinuerlig kontakt under den gångna 
tiden, för att reda ut hur fortsättningen ska kunna se ut. DIDEC är beroende av att 
företagen ska kunna komma in på Österbo, vilket är omöjligt för närvarande. Kan det 
vara möjligt att behålla en del av de idéer som finns, för att ta upp dem vid den planerade 
ombyggnationen av Österbo?  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-08-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 67 
 
Ej verkställda beslut 2020 
2020/77 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera in beslut som inte verkställts inom 
föreskriven tid till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 
 
Verksamhetsområde SoL ÄO. 
Beslutet avsåg: Avlastningsplats på korttiden 
 
20200303 Den enskilde har avböjt avlastningsplats relaterat till Covid-19. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-08-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 68 
 
Halvårsbokslut 2020 
2020/111 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Annelie Börjesdotter, ekonom Anders Ferm och utvecklingsstrateg 
Victor Vilsmyr redovisar förslag till halvårsbokslut 2020. Halvårsbokslutet är för första 
gången framtaget i Stratsys, och inleds med en uppföljning av mål och resultat.  
Socialförvaltningen redovisar ett underskott under första halvåret med 1 982 tkr. 
Socialförvaltningen fortsätter redovisa en prognos i balans med reservation för att medel 
avseende segregationsmedel behöver tillföras. Äldreomsorgens prognos bygger dessutom 
på att nämnden erhåller statlig ersättning för merkostnader med anledning av COVID-19. 
Underskott finns i huvudsak inom barn- och ungdomsvården. Överskott finns i huvudsak 
inom integrationsenheten. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att överlämna delårsbokslutet för år 2020 med godkännande till kommunstyrelsen enligt 
upprättat förslag. 
 
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-08-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 74 
 
Ordförandens information 
 
Intet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-08-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 75 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
MAS Maria Andersson redovisar aktuell situation avseende Covid-19. Kommunen testar 
dem som det finns skäl till, såväl brukare som personal, och håller fast vid de rutiner som 
finns. Det finns ett gott samarbete med vårdcentralen. Så här långt har inte 
antikroppstester varit aktuella. Regionen smittspårar betydligt mer idag än man gjort 
tidigare. Det är fortfarande mycket angeläget att hålla fast vid basala hygienrutiner, i form 
av handtvätt, handsprit etc. och avstånd. 
Det finns en förberedd krisorganisation som kan träda i kraft vid behov, men i mån av 
möjlighet bedrivs arbetet på ordinarie arbetsplats. 
Det har på sistone varit en ganska stor inflyttning till kommunen från olika andra 
kommuner, där de inflyttande har behov av olika typer av insatser. 
Annelie Börjesdotter Tedenlid informerar om processen inför ombyggnation av Österbo, 
som beräknas kunna vara färdigställt hösten 2022.  
Verksamhetschef Patrik Wilhelmsson redovisar personalsituationen under sommaren, 
som har förlöpt någorlunda väl och utan Covid-19-utbrott. De avhopp som förekommit 
har hanterats.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-08-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 76 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2020-05-19 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-19 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-02 
d) Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-22 
e) Socialnämndens arbetsutskott 2020-07-21 
f) Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-11 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-08-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 77 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-19 §§ 81-83 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-02 §§ 84-90 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-22 § 92 
d) Socialnämndens arbetsutskott 2020-07-21 § 93 
e) Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-11 §§ 96, 99, 104-113 
f) Individ- och familjeomsorgen, lista 2020-05-19—08-18 
g) Vård och omsorg, lista 2020-05-19—08-18 
h) Anställningsavtal, lista 2020-05-19—08-18 
i) Tilldelningsbeslut Familjerådgivning, dnr 2020/86 
 
Från föregående sammanträde redovisas ett utpekat ärende. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut samt 
att notera informationen avseende det utpekade ärendet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-08-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 78 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Kammarrätten i Göteborg, beslut i mål 1705-20 om ekonomiskt bistånd, fråga om 
prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, förvaltningsrättens 
avgörande står därför fast. 
b) Kammarrätten i Göteborg, beslut i mål 1869-1870-20 om ekonomiskt bistånd, fråga 
om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, 
förvaltningsrättens avgörande står därför fast. 
c) Kammarrätten i Göteborg, beslut i mål 1873-20 om ekonomiskt bistånd, fråga om 
prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, förvaltningsrättens 
avgörande står därför fast. 
d) Kammarrätten i Göteborg, beslut i mål 2897-20 om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte 
prövningstillstånd, förvaltningsrättens avgörande står därför fast. 
e) Förvaltningsrätten i Malm, dom i mål 4856-20 om utdömande av särskild avgift enligt 
LSS. Förvaltningsrätten ålägger Perstorps kommun att till staten betala en särskild avgift 
om 10.000 kr. 
f) Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål 514-20 om ersättning enligt 
ersättningsförordningen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
g) Förvaltningsrätten i Linköping, dom i mål 4405-19 om ersättning enligt 
ersättningsförordningen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
h) Förvaltningsrätten i Göteborg, beslut i mål 6475-20 om överflyttning av ärende enligt 
SoL. Förvaltningsrätten avvisar stadsdelsnämndens överklagande. 
i) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 266-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten upphäver de överklagade besluten och visar målet åter till 
socialnämnden för fortsatt handläggning. 
j) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 3399-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
k) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 3397-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
l) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 3146-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
m) Förvaltningsrätten i Malmö, beslut i mål 7053-20 om bistånd enligt SoL, nu fråga om 
avskrivning. Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning. 
n) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 4022-, 4023-, 6004-, 7081- och 8293-20 om 
bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 
o) Förvaltningsrätten i Malmö, beslut i mål 5490-20 om bistånd enligt SoL, nu fråga om 
avskrivning. Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning. 
p) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 4682-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
q) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 8205-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-08-18 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

r) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 7018-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
s) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 5345-19 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten ändrar socialnämndens beslut i två fall på så sätt att NN tillerkänns rätt 
till ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten avslår överklagandena i övrigt. 
t) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 5191- och 6500-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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