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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 1 
 
Intern kontrollplan 2020 
2019/147 
 
Sammanfattning 
Den rådande pandemin har haft påverkan på förvaltningens genomförande av internkontrollplan 
2020. Kontrollmoment har genomförts under året enligt plan dock med viss förskjutning i tid. 
Genom att senarelägga kontrollmoment har åtgärder kopplade till de brister som uppmärksammats 
skett senare än planerat. Dock har flertalet åtgärder identifierats och har eller kommer att påbörjas 
under 2021. Några åtgärder som förvaltningen kommer att genomföra är; 
• Implementering av digital kompetensutveckling för all personal  
• Följsamhet till rutiner, uppföljningsprocess  
• Ökat samarbete med HR-enhet gällande rehabprocess  
 
Totalt sett fungerar process för internkontroll bra inom förvaltningen, fokus med internkontroll 
ska vara att utveckla och förbättra verksamheten vilket har gjorts. Förvaltningen kommer att 
utveckla arbetet med internkontroll under kommande år från att genomföra kontroller på central 
nivå till att respektive verksamhet utför sin kontroll. Detta med förhoppningar om ett ökat 
ansvarstagande för internkontroll i verksamheterna och ökad delaktighet för chefer och 
medarbetare i processen för internkontroll. Detta ska i förlängningen medföra bättre och starkare 
förbättrings- och kvalitetskultur i organisationen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att den interna kontrollen är tillräcklig,  
att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2020 samt  
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 2 
 
Intern kontroll 2021 
2020/87 
 
Sammanfattning 
Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av 
fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen 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 riktlinjen för internkontroll ska 
internkontrollplan årligen antas av respektive nämnd. 
En bruttorisklista är upprättad inom socialnämnden. 
Resultatet av uppföljningen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställs i internkontrollplan. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna bruttorisklista för år 2021, 
att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2021 samt 
att överlämna bruttorisklista och internkontrollplan för år 2021 till kommunstyrelsen 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 3 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2020 
2020/34 
 
Sammanfattning 
Ekonom Anders Ferm redovisar rapport och prognos per december 2020. Prognosen 
visar på ett mindre underskott totalt för hela förvaltningen. Barn och ungdomsvården 
har ett förbättrat resultat jämfört med november prognosen. Ersättningarna från 
Migrationsverket minskar för integrationsenheten och ensamkommande barn. 
Försörjningsstödet för december ligger på en budgeterad nivå. Försörjningsstödet för 
nyanlända ligger över budget i december. 
   
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 4 
 
Budget- och skuldrådgivning 2020 
 
 
Sammanfattning 
Jessica Bertilsson, budget- och skuldrådgivare, redovisar arbetet under 2020 med dels 
serveringstillstånd under Covid-19-pandemin, dels budget- och skuldrådgivning. 
 
Serveringarna har drabbats av ganska stora konsekvenser i form av ändrade regler och 
restriktioner, som gör att situationen kan bli ansträngd. Under året har såväl yttre som 
inre tillsyn genomförts, vid totalt tre tillfällen, utan att några anmärkningar funnits. 
 
Arbetet med budget- och skuldrådgivningar innebar under 2020 totalt 86 nya klienter, 
som sökt kontakt. Motsvarande tal 2019 var 39 personer. I årets inledning var det 502 
personer i kommunen som hade ärenden hos Kronofogden. Fördelningen mellan kvinnor 
och män och över olika åldrar är jämn. Totalt har 76 ärenden avslutats under året. När 
ekonomin förbättras får även många andra problem sin lösning. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 5 
 
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). 
 
För kvartal fyra 2020 föreligger inte några beslut som ej verkställts. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 6 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Informeras om att kommunfullmäktige kommer att hållas via Netpublicator, vilket gör att 
nämndens ledamöter som tillika är ledamöter i fullmäktige förhoppningsvis fått ett visst 
tekniskt försprång. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 7 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Situationen kring Covid-19 var mycket besvärlig kring jultid i hela landet och även i 
Perstorp. Smittspårning har tagit mycket kraft, och kräver mycket information. En 
smittad kan ge en mycket stor smittspårning. En organisation med såväl chef i beredskap 
som kontaktuppgifter till hela förvaltningsledningen fanns förberedd. Christina Hansson 
har varit ansvarig för smittspårning, och har utgjort en viktig resurs. Verksamhetschef 
Patrik Wilhelmsson uttrycker sitt tack till personalen som gjort en värdefull insats under 
helgerna. Som högst var frånvaron uppemot 30%, men ligger nu betydligt lägre. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 8 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2020-12-15 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-15 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-28 
d) Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-12 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 9 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-15 § 176 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-28 § 177 
c) Socialnämndens arbetsutskott 2021-01-12 §§ 3-10 
d) Individ- och familjeomsorgen, lista 2020-12-15—2021-01-19 
e) Vård och omsorg, lista 2020-12-15—2021-01-19 
f) Anställningsavtal, lista 2020-12-01—2021-02-01  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-19 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 10 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Kammarrätten i Göteborg, beslut 2020-12-11 i mål 6700-20 om ekonomiskt bistånd. 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, förvaltningsrättens avgörande står därför 
fast. 
b) Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2020-12-10 i mål 11122-19 om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och 
förklarar att NN tillhör personkretsen enligt 1 § 3 LSS. Målet visas åter till 
socialnämnden för fortsatt handläggning. 
c) Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2020-12-18 i mål 6529-20 om upphörande av vård 
enligt LVU. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
d) Förvaltningsrätten i Malmö, dom 2020-12-11 i mål 12467-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till 
socialnämnden för ny prövning. 
e) Inspektionen för vård och omsorg, 2021-01-12, Lärande och främjande tillsyn för ökad 
kvalitet i uppföljningen av vården för familjehemsplacerade barn. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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