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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-05-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Boken, kl. 14.00-16.40 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

Catharina Tann (S)  

Berith Lantz (S), tjänstgörande ersättare 

Lars Holmström (M), tjänstgörande ersättare 

Britt-Inger Andréasson (C) 

Torgny Lindau (PF) 

Göran Långström (PF) 

Christer Tingren (C), tjänstgörande 

ersättare 

 

 

Övriga deltagande 

 

Annelie Börjesdotter, förvaltningschef 

Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef VO  

Anders Ferm, ekonom §§ 35-39 

Anders Ivarsson, sekreterare 

 

Johan Stensson, områdeschef § 35 

Frida Beijer, projektledare § 36-37 

 

 

Utses att justera Lars Ottosson och Berith Lantz  

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2018-05-18 kl. 09.00 

 
  

Paragrafer 

35-46 

ej sekretess 

35-39, 42-46 

sekretess 

40-41 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

 
 

  
Anders Ivarsson  

 

 Ordförande 
  

  
Elisabeth Holmer 

 
 

 Justerande 
Lars Ottosson Berith Lantz 

  
  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-15 

Datum för anslags 

uppsättande 

2018-05-18 Datum för anslags 

nedtagande 

2018-06-11 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Socialkontoret 

Underskrift  
 Anders Ivarsson, sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-05-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 35 

Presentation områdeschef Ybbåsen 

 

Sammanfattning 

Johan Stensson, områdeschef på Ybbåsen och för nattpersonalen, 

presenterar sig. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-05-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 36 

Ekonomisk rapport och prognos 

SOC 2018/59 

Sammanfattning 

Anders Ferm redovisar prognos för förvaltningen efter april månad, som 

fortsatt är ett nollresultat. Några förändringar har skett inom individ- och 

familjeomsorgen. För närvarande är 47 barn placerade. 

Försörjningsstödet har fortsatt förhållandevis låga utbetalningar, med en 

prognos för året på ca 1,3 mnkr bättre än budget. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport och prognos per 2018-04-30. Anders Ferm föredrar 

ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

________ 

 



 4 (10) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-05-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 37 

Projekt DIDEC 

SOC 2017/229 

Sammanfattning 

Frida Beijer redovisar projektets besök i Västerås, och tankarna kring ”Öppna 

dörrar”. Modellen går ut på att öppna upp dörrarna inne på särskilda boenden, 

både mellan avdelningarna och ut mot utevistelsemiljöer. Modellen 

kompletteras också av positioneringslarm som brukarna bär och som kan ge 

undersköterskor information om brukarens position såväl inne i boendet som 

utanför.  

”Öppna Dörrar” undanröjer de inlåsningseffekter som idag råder med dörrar 

som kräver att den som ska öppna den behöver en kognitiv funktionsförmåga, 

vilket många individer med demens inte har. För att brukaren bättre ska kunna 

orientera sig på egen hand, har man i modellen också arbetat mycket med 

färgsättning. Färger är något som många kan identifiera långt in i en 

demenssjukdom, och med färgkoder på avdelningar och runt dörrkarmar kan 

brukaren i större grad själv orientera sig hem. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-08 av projektledare Frida Beijer. Frida 

Beijer och Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 
 

Informationen noteras. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-05-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 38 

Kontinuitetsmätning hemtjänsten 
 

 Sammanfattning 

Patrik Wilhelmsson redovisar en uppföljning av KKIK 2017, om kontinuiteten 

i hemtjänsten, som genomförts under våren. I oktober hade kommunen ett 

medeltal av 22 personer som under två veckor besökte en enskild brukare, 

medelvärdet i Skåne och i riket var 15. Vid mätningen i Perstorp i mars är 

resultatet 17 personer. 

Förklaringen är möjligen en stabilare personalgrupp och en mer intrimmad 

organisation i arbetet med Lapscare. Under hösten skedde en snabb ökning av 

brukartiden, vilket kan ha drabbat kontinuiteten. 

Andelen som haft mer än 20 personer hos sig under 14 dagar var i oktober 

drygt 45%, medan det i mars var 28%. Det är fortfarande för många, men en 

stor skillnad mot i höstas. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras. 

_________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-05-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 39 

Mathantering hemtjänsten 

 

Sammanfattning 

Annelie Börjesdotter och Patrik Wilhelmsson redovisar erfarenheter från 

studiebesök i Bjuv kring cook-and-chill, en teknik för att kunna servera 

lagad mat som sedan snabbt kyls ner före leverans. Såser görs kallredda, 

och maten förpackas i en skyddad atmosfär som ger god hållbarhet. 

Tekniken gör det enklare att kunna välja mellan ett flertal olika maträtter. 

Måltiderna kompletteras med bröd och sallad efter önskemål. Leverans av 

maten sker i Bjuv en gång i veckan. I Kristianstad används en annan modell 

för packning, som vore en billigare investering men innebär fler transporter. 

Maträtterna blir inte lika torra som idag, och ser mer aptitliga ut. En lösning 

av denna karaktär skulle ha förutsättningar att klara de miljökrav som i 

dagsläget är svåra att leva upp till. 

Ett arbete pågår mellan Vård och omsorg och Kostenheten för att ta reda på 

vilka förutsättningar som finns för en omställning likt den som skett i Bjuv. 

Ett samarbetsprojekt med Kronägg diskuteras. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-05-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

SN § 42 

Övriga frågor 

 

Sommarplaneringen för undersköterskor ser bra ut, medan det finns vissa 

problem med sjuksköterskor vilket delvis beror på ett par sjukskrivningar och 

föräldraledighet. Det är angeläget att hela gruppen medarbetare är med i den 

utveckling som är på gång i kommunen. 

Den borttagna flyttiden har gjort att övertiden ökat marginellt. Fyllnadstid och 

mertid har minskat, vilket gör att den totala summan rört sig marginellt. 

Önskemål framförs om studiebesök på avdelningarna på Österbo. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras. 

_____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-05-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

SN § 43 

Förvaltningschefens information 

Patrik Wilhelmsson redovisar att det kommer att hållas informationsmöten för 

de medarbetare som är intresserade av att läsa upp sin kompetens till 

undersköterskor. I samband med det ges även en möjlighet för vikarier m.fl. att 

läsa upp. Planeringen är att projektet kommer igång efter sommaren. 

_____ 

 

 

 

 

 

SN § 44 

Delgivning av protokoll 

a) Socialnämndens protokoll 2018-03-20 

b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-04, -04-06, -04-17, -04-30 

c) Kommunala handikapprådet 2018-03-12 

_____ 



 9 (10) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-05-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 45 

Anmälan av delegationsbeslut 

a) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-04 §§ 39-48 

b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-06 §§ 50-51 

c) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-17 §§ 52-57 

d) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-04-30 §§ 59-67 

 

Socialnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-05-15 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 46 

Anmälningsärenden 

a) Förvaltningsrätten i Malmö dom mål nr 1402-18, förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

b) Förvaltningsrätten i Malmö dom mål nr 13707-17, 863-18, 1072-18, 2825-18, 

förvaltningsrätten avslår överklagandena. 

c) Förvaltningsrätten i Malmö  dom mål nr 12374-17, förvaltningsrätten 

upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till socialnämnden. 

d) Förvaltningsrätten i Malmö dom mål nr 12494-17, förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

e) Förvaltningsrätten i Malmö dom mål nr 13642-17, förvaltningsrätten 

upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till socialnämnden. 

f) Helsingborgs tingsrätt dom mål nr T 7314-17, särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

g) Helsingborgs tingsrätt dom mål nr T 1480-18, särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

h) Malmö tingsrätt dom mål nr B 2852-18, brottmål 

i) Helsingborgs tingsrätt, dom i mål nr T 154-18 har fått laga kraft 

j) Malmö tingsrätt, dom i mål nr B 2852-18 har fått laga kraft 

k) Helsingborgs tingsrätt, protokoll mål nr T 2278-17, vårdnad om barn m.m. 

l) Helsingborgs tingsrätt, dom mål nr T 1922-18, särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

m) Helsingborgs tingsrätt, dom i mål nr T 1480-18 har fått laga kraft 

n) Helsingborgs tingsrätt, slutligt beslut i mål nr T 88-18, särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

o) Inspektionen för vård och omsorg, beslut om tillstånd för Åsbo HVB. 

p) Inbjudan Framtidens hälso- och sjukvård, 2018-05-21, Tylösand, Region 

Kronoberg. 

q) Inbjudan Antisemitism idag, 2018-05-21, Malmö, forum för levande historia 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_____ 


