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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-03Dnr 2012

Socialnämndens arbetsutskott

Innehåll

Val av justerare

Tid för justering

Föregående mötes protokoll

§ 164 Indikatorer 2020 2019/106 3

§ 165 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

§ 166 Verksamhetssystem 2018/97 4

§ 167 Omprövning enligt 13 § LVU

§ 168 Riksnorm 2020 2019/151 5

§ 169 Statistik integrationsenheten 2019 2019/79 6

§ 170 Övervägande enligt 13 § 1 LVU

§ 171 Övervägande enligt 13 § 1 LVU

§ 172 Övervägande enligt 14 § 1 LVU

§ 173 Övervägande enligt 14 § 1 LVU

§ 174 Nedläggning av faderskapsärende enligt 2 kap 7 § FB

§ 175 Överklagande av beslut om vård enligt LVU 2019/100

§ 176 Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL

§ 177 Handlingsplan Omsorg funktionshinder 2019/71 7 - 8

Övrigt

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-03

Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 164

Indikatorer 2020
2019/106

Sammanfattning
Efter nämndens diskussion har förvaltningen arbetat vidare, och aviserar att ett förslag 
kommer till nämndens sammanträde i januari.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

Att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-03

Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 166

Verksamhetssystem
2018/97

Sammanfattning
Kommuncheferna i Klippan, Perstorp, Åstorp, Örkelljunga och Bjuv har beslutat att 
kommunerna ska sträva efter att harmonisera förekomsten av tunga IT-system. Det 
långsiktiga målet är att kommunerna ska ha samma system. Med tunga system menar 
man exempelvis HR-system, ekonomisystem samt verksamhetssystem för 
socialförvaltning och skola. Detta ska uppnås genom kommungemensamma 
upphandlingar. 
Utifrån beslutet har förvaltningscheferna för socialförvaltningarna i Klippan, Perstorp, 
Åstorp, Örkelljunga och Bjuv beslutat om en gemensam upphandling av 
verksamhetssystem för socialtjänsten.
Målsättningen med införande är att systemet ska bidra till hög kvalitet genom ett 
hållbart och kostnadseffektivt arbetssätt. Systemet ska säkerställa rättssäkerheten för 
den enskilde genom ärendedokumentation utifrån gällande lagstiftning. Därtill ska 
systemet stödja och underlätta för förvaltningens verksamheter.  
Systemet ska vara modernt, flexibelt och användarvänligt samtidigt som det ska vara 
enkelt att göra uppföljningar oavsett om man är medarbetare eller chef. Ett enkelt 
användargränssnitt med ett sofistikerat inre som kan utföra många uppgifter baserat på 
tillgängliga uppgifter. Visionen är att systemet ska vara intuitivt, självlärande och 
röststyrt.
Förfrågningsunderlaget annonseras den 3 december 2019, sista dag för att inkomma 
med anbud är den 31 januari 2020. I mitten av mars är bedömningen att avtal kan 
tecknas. 
Under våren 2020 kommer implementeringsfasen påbörjas. Först när det står klart 
vilken leverantör som kommer leverera framtidens verksamhetssystem åt de fem 
kommunerna antas implementeringsplanen. Målsättningen är att fortsätta hitta synergier 
och samverkansfördelar genom det kommunövergripande samarbetet även under 
implementeringsfasen.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

Att notera informationen

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-03

Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 168

Riksnorm 2020
2019/151

Sammanfattning
Riksnormen bestäms varje år av Regeringen och den ligger till grund, och utgör 
miniminivån, för det ekonomiska biståndet. Beloppen för de olika posterna som ingår i 
riksnormen grundar sig på pris- och konsumtionsundersökningar som utförs av 
Konsumentverket.

Riksnormen tar hänsyn till:
 hur många personer som finns i hushållet
 ålder på barn och skolungdomar
 om barn och skolungdomar äter lunch hemma
 om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Riksnormen innehåller kostnader för:
 livsmedel
 kläder och skor
 fritid och lek
 hygien
 barn- och ungdomsförsäkring
 förbrukningsvaror
 dagstidning
 telefon

I riksnormen 2020 har normens samtliga poster räknats upp med 1,9 procent jämfört 
med riksnormen för 2019.
Riksnorm 2020 gäller från den 1 januari 2020.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att fastställa uppräkningen av kommunens försörjningsstöd till 1,9 procent enligt 
riksnormen.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Enhetschef Ekonomiskt bistånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-03

Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 169

Statistik integrationsenheten 2019
2019/79

Sammanfattning
Statistik för integrationsenheten redovisas. Under tredje kvartalet tillkom sex personer, 
därav tre barn.

Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden besluta

Att notera informationen

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-03

Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

§ 177

Utredning av funktionshinderomsorgen inkl. socialpsykiatri
2019/71

Sammanfattning
Kartläggningen som presenterades för socialnämnden vid sammanträdet i oktober, visar 
olika behov av utveckling inom kultur, organisation och styrning då en stagnation av 
utveckling skett de senaste åren. Personalen uppges överlag vara ansvarstagande i sitt 
jobb och ger brukarna stöd, en god omsorg och omvårdnad samt möjligheter till olika 
sysselsättningar. 
Med ökade krav från omvärld finns behov av att ta ett helhetsgrepp över framtida 
kompetensförsörjning vid nyrekryteringar och riktade utbildningssatsningar. 
Personalens nuvarande uppdrag kan främst härledas till innehållet i kontraktet för 
kontaktmannaskap som skrivs på vid nyanställning.                                                                                                       
Det finns inga specifika fastställda metoder som är bestämda att använda ute på 
arbetsplatserna.
Perstorps kommun arbetar med att implementera ett kvalitetsledningssystem där 
socialförvaltningen är inkluderad. Målarbetet för socialförvaltningen bygger på 
riktlinjerna för socialnämndens mål- och resultatstyrning för 2019. 

Utifrån kartläggningens resultat har verksamhetschef för Vård och Omsorg tillsammans 
med enhetschef för omsorg av funktionshindrade tagit fram sex aktiviteter i en 
handlingsplan för att driva utvecklingen av verksamheten framåt och därigenom förbättra 
verksamheten.

De övergripande aktiviteterna är:

• Att fördjupa värdegrundsarbetet inom omsorgen av funktionshindrade genom att 
projektanställa en processledare på 50% under 6 månader inom befintliga budgetramar. 
• Att arbeta med att implementera den nya målstyrningsmodellen och ledningssystem i 
delaktighet med personalen.
• Att göra en fördjupad analys kring brukarvolymer och eventuella trender som kommer 
framöver samt hur dessa påverkar lokaler och organisation. Samt att utifrån denna se 
vilka kostnadseffektiva och kvalitetsmässiga lösningar som är bäst.
• Att tillsammans med arbetsgrupperna och utifrån kartläggningen ta fram vilka metoder 
som skall användas som bas på respektive arbetsplats.
• Att utifrån fastställda metoder ta fram en plan på hur kompetensinvesteringar ska ske på 
arbetsplatserna.
• Att ta ett helhetsgrepp kring genomförandeplanerna både gällande innehåll med 
avseende på behov och delaktighet, samt att de är aktuella.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-03

Socialnämndens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

Att godkänna handlingsplanen med ovanstående aktiviteter samt
Att uppdra åt socialförvaltningen att återkoppla i samband med nämndens sammanträde i 
maj månad.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
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