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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-03-20 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00-16.00 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Jenny Delén (M), 1 vice ordförande 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

Catharina Tann (S)  

Anders Westerlund (S) 

 

Britt-Inger Andréasson (C) 

Torgny Lindau (PF) 

Göran Långström (PF) 

Lotta Lundström (S), tjänstgörande 

ersättare 

 

 

Övriga deltagande 

 

Berith Lantz (S), ej tjänstgörande ersättare 

Annelie Börjesdotter, förvaltningschef 

Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef VO  

Anders Ferm, ekonom 

Anders Ivarsson, sekreterare 

 

Adisa Avdovic, 

integrationssamordnare § 25 

Maria Andersson, MAS § 26 

Christina Hansson, projektledare § 28 

 

 

 

Utses att justera Lars Ottosson och Jenny Delén  

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2018-03-23 kl. 07.30 

 
  

Paragrafer 

21-34 

ej sekretess 

21, 25-34 

sekretess 

22-24 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

 
 

  
Anders Ivarsson  

 

 Ordförande 
  

  
Elisabeth Holmer 

 
 

 Justerande 
Lars Ottosson Jenny Delén 

  
  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-20 

Datum för anslags 

uppsättande 

2018-03-23 Datum för anslags 

nedtagande 

2018-04-14 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Socialkontoret 

Underskrift  
 Anders Ivarsson, sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-03-20 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 21 

Ekonomisk rapport och prognos februari 2018 

SOC 2018/59 

Sammanfattning 

Prognosen för året är fortsatt ett nollresultat, med smärre interna 

förändringar sedan januariprognosen. 

Försörjningsstödet fortsätter att ligga på en tillfredsställande nivå. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport per februari 2018 upprättad av ekonom Anders Ferm. 

Anders Ferm föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-03-20 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 25 

Redovisning 2017 Integrationsenheten 

Redovisning från Integrationsenheten för år 2017 presenteras. Totalt tog 

kommunen emot 113 personer under året, varav majoriteten genom 

bosättning på egen hand. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-12 § 35. 

Utredning daterad 2018-02-28 av integrationssamordnare Adisa Avdovic. 

Adisa Avdovic föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-03-20 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 26 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

SOC 2018/64 

Sammanfattning 

Maria Andersson, MAS, presenterar sig för nämnden. Patientsäkerhetsberättelse 

för år 2017 redovisas. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har 

påbörjats, och bidrar till att säkerställa patientsäkerheten. I verksamheten arbetar 

man med olika kvalitetsregister; Senior Alert, Palliativregistret och BPSD, dessa 

är införda i alla verksamheter i äldreomsorgen. Just nu pågår 

punktprevalensmätningar av basala hygienrutiner. Sammanställning och 

genomgång av avvikelser pågår ständigt, inklusive anmälningar enligt Lex 

Maria och Lex Sarah. Läkemedelsavvikelserna har minskat, de registreras i 

verksamhetssystemet Procapita. Fallavvikelserna har däremot ökat.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-12 § 36. 

Utredning daterad 2018-02-13 av medicinskt ansvarig sköterska Maria 

Andersson. Maria Andersson föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 fastställs  /. 

________ 

Beslutet skickas till 

Inspektionen för Vård och omsorg 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-03-20 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 27 

Trygghetsboende i Perstorp 

SOC 2018/65 

Sammanfattning 

Förslag till analys gällande trygghetsboende i Perstorp presenteras, efter att 

en inledande utredning gjorts. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-12 § 37 

Utredning daterad 2018-01-15 av en arbetsgrupp. Annelie Börjesdotter 

föredrar utredningen.   /. 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget om trygghetsboende. 

Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta om att göra en fortsatt och 

fördjupad utredning i enlighet med förslaget. 

________ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-03-20 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 28 

Kvartalsredovisning av digitaliseringsprojekt 

Christina Hansson, ny projektledare i digitaliseringsprojekten, presenterar sig 

och lämnar en kort lägesrapport för projekten. 

DIDEC har haft en workshop med ambassadörerna för att se på hur man arbetar 

med att ta fram behov genom ”storytelling”, berättelser, och därigenom 

identifiera var behoven finns. För att mäta på ett objektivt sätt används BPSD 

före, under och efter de olika insatser som görs. Nästa workshop efter påsk 

kommer att handla om att definiera behov. Arbete med sociala medier pågår. 

WiFi installeras på Österbo idag, enligt uppgift. Medarbetarna på Österbo är 

positiva och engagerade, särskilt ambassadörerna är entusiastiska. 

Huvudprojektledaren för GoDig börjar i Östra Göinge i kommande vecka. En 

enkät till personalen håller på att konstrueras, som kommer att fyllas i på plattor. 

Den tar upp olika former av digital mognad, både vad gäller teknisk utrustning 

och program/applikationer. Utmaningen är att det behövs 100% svarsfrekvens, 

enligt socialfondens krav, för att alla ska kunna få en egen kompetensplan. 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras. 

_____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-03-20 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 29 

Ordföranden informerar 

Tjänsten som barn- och ungdomssamordnare är tillsatt med Helen Svensson, 

som kommer att arbeta med strategiskt arbete för samverkan mellan skola och 

socialtjänst, samhällsstrukturer, hur antalet orosanmälningar ska minska, hur 

antalet barnfamiljer som är beroende av försörjningsstöd ska minska osv. 

Samordnaren kommer att ha ett nära samarbete med brottsförebyggare och den 

kommande budget- och skuldrådgivaren. Tjänsten tillträds den 1 maj. 

Johan Stensson är nytillträdd chef på Ybbåsen, och presenterar sig vid 

kommande sammanträde. Christel Nordin, chef på Österbo, kommer att vara 

föräldraledig och rekrytering av vikarie pågår. 

Det pågår ett arbete med det avtal om flytande tid som nu finns, och har syftat 

till att underlätta att täcka upp tillfällig frånvaro. I samband med att Timecare 

införs avslutas de anställningar med flytande tid som finns, senast den siste 

mars. Det pågår ett arbete för att underlätta för dem som har behov och 

önskemål om att höja sin tjänstgöringsgrad, och det finns just nu en rörlighet i  

organisationen som underlättar detta. 

_____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-03-20 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 30 

Förvaltningschefens information 

Trygghetslarmen fungerar fortfarande inte fullt ut, utan är kopplade via Malmö. 

Ett avtal har tecknats som istället kommer att innebära att larmen från 1 maj 

kopplas till en trygghetscentral, och där en kontinuerligt återkommande 

övervakning fungerar. Därmed har ett flertal felkällor eliminerats. Den nya 

lösningen är även oberoende av teleoperatör, samt är helt digital där det finns 

tekniska förutsättningar i ledningsnätet. 

Rekrytering av arbetsterapeut och sjukgymnast pågår. Annonsering har skett 

under ett par månader med klent gensvar, men återkommer. De befintliga 

rehabassistenterna har utökats med fler personer ur egen verksamhet, och har 

gjort stor nytta. 

Det förutskickade besöket till Bjuv angående matservering planeras fortfarande. 

Förvaltningschefen presenterade under gårdagen DIDEC för demensföreningen, 

tillsammans med projektledare, och mötte stort gensvar. 

_____ 

 

 

 

SN § 31 

Övrigt 

Torgny Lindau tog upp att det förekommer att personal i hemtjänsten luktar rök. 

Detta är oacceptabelt och har lyfts med personalen. 

_____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-03-20 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 32 

Delgivning av protokoll 

a) Socialnämndens protokoll 2018-02-17 

b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-03-12 

_____ 

 

 

 

 

 

SN § 33 

Anmälan av delegationsbeslut 

a) Anställningsavtal februari 2018 

b) Äldreomsorg/OF 2018-02-26—2018-03-20, lista 

c) Individ- och familjeomsorg 2018-02-26—2018-03-20, lista 

d) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-03-12 §§ 29-34 

e) Avslutning av Lex Sarah-ärende SOC 2017/231 

 

Socialnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2018-03-20 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 34 

Anmälningsärenden 

a) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 11870-17, Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

b) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 13357-17, Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

c) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 12995-17, Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

d) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 11443-17, Förvaltningsrätten avslår 

överklagandet. 

e) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom mål nr 13349-17 och 1318-18, 

Förvaltningsrätten avslår överklagandena. 

f) Helsingborgs tingsrätt, Dom mål nr T 7491-17, Särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

g) Helsingborgs tingsrätt, Dom mål nr T 7314-17, Särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

h) Inbjudan Framtidens boende för äldre 2018 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_____ 


