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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-09-26 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00-18.00 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Jenny Delén (M), 1 vice ordförande §§ 89-

104 (14.00-17.40) 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

Anders Westerlund (S) 

Catharina Tann (S) §§ 89-102, 104-108 

 

Britt-Inger Andréasson (C) 

Torgny Lindau (PF) 

Göran Långström (PF) 

Edward Galia (SD) 

Berith Lantz (S), tjänstgörande 

ersättare § 103, 105-108 (17.36-

18.00) 

 

Övriga deltagande 

 

Berith Lantz (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 

89-102, 104 

Christer Tingren (C), ej tjänstgörande 

ersättare 

Thomas Johansson (PF), ej tjänstgörande 

ersättare 

Annelie Börjesdotter, socialchef 

Britt Tullberg, verksamhetschef IFO 

Anders Ferm, ekonom §§ 89-94 

Anders Ivarsson, sekreterare 

Patrik Wilhelmsson, verksamhetschef 

VO § 89-94 

Maria Lundin, områdeschef §§ 92-93 

Ingrid Svanberg, konsult § 92 

Utses att justera Lars Ottosson och Britt-Inger 

Andréasson 

 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-09-27 kl. 14.00 

 
  

Paragrafer 

89-108 

ej sekretess 

89-95, 105- 

108 

sekretess 

96-104 

Underskrifter 
Sekreterare 

 

 
 

  
Anders Ivarsson  

 

 Ordförande 
  

  
Elisabeth Holmer 

 
 

 Justerande 
Lars Ottosson Britt-Inger Andréasson 

  
  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-09-26 

Datum för anslags 

uppsättande 

2017-09-28 Datum för anslags 

nedtagande 

2017-10-23 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Socialkontoret 

Underskrift  
 Anders Ivarsson, Sekreterare 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-09-26 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 

 

 

 

SN § 89 

Översiktsplan 2030 - remiss 

SOC 2017/151 

Sammanfattning 

Socialnämnden har fått möjlighet att lämna remissvar på förslaget till 

översiktsplan för Perstorps kommun. Nämnden vill uppmärksamma den 

tilltagande problematiken med trångboddhet, som bland annat beror på att 

förhållandevis många nyanlända söker sig till kommunen för egen 

bosättning. Det är vidare av största vikt att utbyggnaden av bredband/fiber 

kommer till stånd i hela kommunen, för att göra det möjligt att erbjuda en 

god omsorg till alla invånare.  

När det i förslaget talas om regionala förutsättningar tas morgondagens 

välfärdstjänster upp. I dessa är en digitaliserad socialtjänst en framträdande 

del. Nämnden instämmer i skrivningarna om vision för 2030, där samarbetet 

mellan socialtjänst och skola tas upp, liksom rådgivning kring skuldsanering 

m.m. Ledorden om Service, Engagemang och Bemötande behöver ständigt 

hållas levande, och förankras bland nya och gamla medarbetare. Det är 

angeläget att fortsätta utvecklingen av stationsområdet, både för invånare 

och inpendlande medarbetare. Tillgänglighetsfrågor behöver lyftas fram, 

såväl interiört som exteriört. Exempel kan vara väl fungerande hörslingor i 

lokaler, eller möjligheter för rullstolsburna att komma ut i skog och mark. 

Nämnden ser med tillförsikt fram mot fortsatta insatser för utemiljöerna vid 

äldreboendena. 

Planerna på trygghetsboende ligger väl i linje med vad som föreslås i 

översiktsplanen, och skulle bidra till att lösa vissa tillgänglighetsfrågor 

samtidigt som det skulle göra flyttkedjor möjliga. Det är viktigt att stödja 

kvarboendeprincipen på olika sätt, för att säkerställa att det antal platser i 

särskilt boende som nu finns är tillräckligt. Kollektivtrafiken idag utgörs 

främst av järnvägen, busslinjen längs väg 24 och kompletteringstrafikens 

linje 528. Därför är det en riktig ansats att lyfta fram behoven av en nord-

sydlig förbindelse längs väg 108.  

Tillgänglighetsfrågorna för äldre och för personer med funktionsnedsättning 

är avgörande för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla kunder. 

Avslutningsvis instämmer nämnden i behovet av en fysisk miljö som 

stimulerar möten mellan olika grupper. 

En översyn av korrektur och avstavning bör ske innan översiktsplanen får 

sin slutliga utformning.  
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-09-26 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-09-13 § 129 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-11 av socialchef Annelie Börjesdotter. 

Remiss: Planförslag till översiktsplan 2030, Perstorps kommun, 

Byggnadskontoret 2017-08-09 

Annelie Börjesdotter föredrar ärendet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget. 

________ 

Beslutet skickas till 

Byggnadskontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-09-26 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 90 

Ekonomisk rapport 

SOC 2017/64 

Sammanfattning 

Kostnaderna har ökat något vad gäller institutionsvård för barn och 

familjehemsplaceringar, men minskade nettokostnader för integrationsenheten 

vilket gör att prognosen balanserar. Utvecklingen av försörjningsstöd är fortsatt 

gynnsam. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-26 av ekonom Anders Ferm. Anders Ferm 

föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 
Informationen noteras. 

________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-09-26 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 91 

Budget 2018 
SOC 2017/92 

 Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har beslutat om ekonomiska nettoramar för de kommande 

tre åren, vilket för 2018 innebär en minskning av socialnämndens ram till 143 

mnkr mot bakgrund av att kostenheten flyttas till kommunstyrelsens ansvar. 

Socialförvaltningen har arbetat fram ett budgetförslag utifrån de nya 

förutsättningarna, med en omslutning på ca 205 mnkr. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-09-13 § 131 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-26 av ekonom Anders Ferm. Annelie 

Börjesdotter och Anders Ferm föredrar ärendet. 

 

Socialnämndens beslut 

Budgetförslaget godkänns. 

_________ 

Ledamöterna från Perstorps Framtid deltar ej i beslutet. 

  

 Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 
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 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-09-26 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 92 

Redovisning av uppdrag 

 

Sammanfattning 

Ingrid Svanberg och Maria Lundin redovisar uppdraget kring uppföljning 

av Lapscare. En uppföljning har genomförts med samordnarna, vilka är de 

som planerar i verktyget, och en workshop har genomförts med 

medarbetarna. Vidare har arbetet hanterat resultatet från Öppna jämförelser, 

tagit fram ett förslag till schablontider och planerat en utbildning i detta för 

personalen. 

Befintliga styrdokument i hemtjänsten har varit utgångspunkt för arbetet, i 

form av uppdragsbeskrivning för samordnare och anvisning för planering 

inom hemtjänsten, liksom annan informationsmateriel för personalen. 

Rapporterna efter arbetet är utformade så att de går att använda som en 

åtgärdsplan. 

Utifrån Öppna jämförelser har individuella genomgångar skett för att var 

och en ska se vad som kan göras för att förbättra situationen. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

________ 
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Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-09-26 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 93 

Organisation hemtjänst, inkl. vikariepool 

 

Sammanfattning 

Patrik Wilhelmsson och Maria Lundin redovisade förändrad organisation 

för hemtjänsten. Den delas upp i fyra områden, med en jämn fördelning av 

antalet timmar som ska utföras. Kontaktmannaskapet är centralt, och 

därutöver kommer ett antal kompetenser att lyftas fram som viktiga i 

hemtjänstgrupperna; flexibilitet och initiativförmåga, ansvar för 

trygghetslarm, ansvar för dokumentation, kunskap om demens och BPSD, 

kunskap om vård i livets slut och palliativ vård, kunskap om nutrition och 

Senior alert, rehabiliterande synsätt, handledare för studenter och 

nyanställda samt bil- och cykelansvar. I samband med denna förändring 

avslutas hemtagningsteamet. I varje team ska finnas undersköterskor, en 

sjuksköterska, en arbetsterapeut, en sjukgymnast och en 

biståndshandläggare. Under kvällstid läggs områdena samman två och två. 

Två bilfria områden inrättas i centrum, ett område täcker resten av 

centralorten och ett område kommunen utanför centralorten. Idag har en 

enkät gått ut till all omvårdnadspersonal inom Vård och omsorg, för att ta 

reda på intresset av arbete inom olika delar av organisationen. Därefter 

följer en fortsatt process i flera steg innan det nya arbetssättet kan sättas i 

verket, preliminärt kring årsskiftet. Samma typ av process sker inför 

inrättandet av vikariepoolen. 

 
Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

________ 
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SN § 94 

Utbildningssatsning vårdpersonal 

 

Sammanfattning 

Patrik Wilhelmsson redovisar bakgrund och åtgärder för en planerad 

utbildningssatsning för vårdpersonal. De som har under 1350 gymnasiepoäng i 

omvårdnadsämnen är nu anställda som vårdbiträden. Tillsammans med ALUC 

planeras en distansutbildning, för att ge intresserade och motiverade 

vårdbiträden en möjlighet att studera, under det att de är delvis tjänstlediga med 

lön. För närvarande har ALUC svårt med kapaciteten, och väntas återkomma 

inom kort. Ett antal utbildningsanordnare har tillfrågats om möjligheten att 

kunna genomföra utbildningen. 

 
Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

________ 
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2017-09-26 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 95 

Delegationsordning för socialnämndens verksamheter 

SOC 2017/143 

Sammanfattning 

Socialnämndens delegationsordning har genomgått en översyn, och erhållit 

en något förändrad struktur som ska underlätta arbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott 2017-09-13 § 132 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12 av socialchef Annelie Börjesdotter. 

Reviderat förslag till delegationsordning för Socialnämndens verksamheter. /. 

Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden delegerar beslutanderätt enligt delegationsordningen att gälla 

från och med 2017-10-01. 

Förvaltningsrättsdomar redovisas även i arbetsutskottet. 

Förteckning över beslut fattade enligt delegation redovisas för nämnden, vilket 

upphäver beslutet i § 194/2003. 

________ 

Beslutet skickas till 

Delegater 
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SN § 105 

Skuldrådgivning 

SOC 2017/106 

Sammanfattning 

Socialchef Annelie Börjesdotter redovisar att avtalet med Hässleholms kommun 

om skuldrådgivning har sagts upp. Hässleholm har under året handlagt totalt sju 

ärenden. Under hösten pågår ett projekt under fem månader i egen regi, och 

avsikten är att fortsätta i egen regi under kommande år. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_____ 
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SN § 106 

Socialchefens information 

 

Sammanfattning 

Arbetet med regionavtalet fortgår enligt plan. Ett personalärende redovisas. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_____ 

 

 



 12 (12) 

 PERSTORPS KOMMUN 
 

Socialnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-09-26 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

SN § 107 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning 

Anders Westerlund tar upp frågan om hanteringen av lokalen vid Hotellet. 

Socialchefen svarar att samhällsbyggnadsförvaltningen är de som svarar för 

lokalen, och står som hyresgäst. 

Anders Westerlund önskar ta upp LSS-frågor vid nästa sammanträde. 

Göran Långström tar upp frågan om kontaktpolitiker. Det är upp till var och en 

att kontakta resp. berörd chef. 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen noteras 

_____ 

 

 

  

 

 

SN § 108 

Delgivning av protokoll  

a Socialnämndens protokoll 2017-08-22 

b Pensionärsrådets protokoll 2017-08-31 

_________  

 

 

 

 


