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 PERSTORPS KOMMUN 
 
Socialnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2017-05-02 

 
 

   Utdragsbestyrkande 

    
    
 

1 

 
 
 
Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Boken kl. 13.00–15.15 

Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande 

Jenny Delén (M), 1 vice ordförande 

Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande 

 

Övriga deltagande Annelie Börjesdotter, socialchef 

Britt Tullberg, verksamhetschef IFO 

Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare 

Anders Ferm, ekonom §§ 76-77 

 

 

 

Utses att justera Lars Ottosson 
 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2017-05-04 kl. 08.30 

 
 Sekretessbelagt ärende 

Ej sekretessbelagda ärenden 

§ 79 

§ 76-78, 80-82 

 

 

Underskrifter 
 

Sekreterare 
 

   

  
Anders Ivarsson 
  

 Ordförande   

  
Elisabeth Holmer  

 

 Justerande   
  Lars Ottosson  

 
 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Socialnämndens arbetsutskott 
 

Sammanträdesdatum 2017-05-02 
 

Datum för anslags uppsättande 2017-05-05 
 

Datum för anslags nedtagande 2017-05-30 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret  ANSLAG/BEVIProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

Underskrift   

  

Anders Ivarsson 
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SN au § 76 

Ekonomisk rapport per mars månad 2017 

SOC 2017/64 

 

Beslutsunderlag 

Prognos per mars 2017 och utfall av försörjningsstöd per 

samma månad. Anders Ferm föredrar utredningen. 

 

Sammanfattning 

Anders Ferm redovisar prognosen per mars, samt redogör för 

den väntade prognosen per april. Antalet äldre är högt, men 

kön till särskilt boende har minskat något. Det ger i sin tur 

ökad belastning på hemtjänsten. 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Prognosen noteras och läggs till handlingarna. 

________ 
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SN au § 77 

Budgetäskanden 2018 

SOC 2017/92 

 

Beslutsunderlag 

Förslag på äskanden inför budget 2018. Anders Ferm och 

Annelie Börjesdotter föredrar förslaget. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag innebär ett äskande om en 

barnhandläggare till IFO, en socialsekreterare som 

samfinansieras med BUN (50% bekostas av vardera nämnden), 

en 50% skuldsanerare, åtgärder för att kunna ställa 

utbildningskrav på undersköterskor, utökade driftskostnader 

för leasing av nytt larmsystem, två årsarbetare undersköterskor 

till särskilt boende samt ökade driftskostnader för TimeCare 

planering (licensavgifter).  

Situationen i Perstorp är ansträngd bland många ungdomar 

födda på 90-talet, vilket avspeglas i de behov som redovisas. 

Samverkan med BUN omkring de barn och ungdomar som 

båda nämnderna arbetar med är av stor vikt. Skuldsanerare 

köps idag från Hässleholms kommun, men eftersom Perstorps 

kommun har så hög skuldsättningsgrad bland sina invånare är 

det angeläget att kunna erbjuda stöd på hemmaplan för 

skuldsanering. Om tjänsten erhålls läggs i första skedet fokus 

på de ungdomar som är skuldsatta. Ett par tjänster som 

undersköterskor på särskilt boende motsvarar inte helt det 

behov som redovisats, men skulle bidra till en bemanning för 

god kvalitet även med det utökade antal platser som nu finns. 

40% av medarbetarna i äldreomsorgen saknar tillräcklig 

formell utbildning, och en satsning föreslås för att stärka 

kompetensen. Förvaltningen föreslår att larmsystemet ska 

leasas istället för att ägas, för att inte själv behöva ta ansvar för 

att hålla i driften och utvecklingen. Det skulle innebära ökade 

direkta kostnader om 160 tkr, men besparingar i arbetstid kan 

förväntas. Det finns ramavtal genom SKL som kommunen kan 

avropa från.  
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Licensavgift för programmet TimeCare planering uppgår till 

115 tkr. 

Äskanden för investeringar tar bl.a. upp utbildningsinsatser för 

TimeCare planering, surfplattor till nämnden och en ny modul 

till verksamhetssystemet för att göra äldreomsorgsutredningar 

enligt IBIC. 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till  

äskanden inför budget 2018. 

________ 
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SN au § 78 

Riktlinjer för biståndshandläggning 

SOC 2017/96 

 

Beslutsunderlag 

Bearbetat förslag efter nämndens temadag 2017-04-06. Annelie 

Börjesdotter föredrar utredningen.  /. 

 

Sammanfattning 

Förslaget till reviderade riktlinjer har justerats bland annat vad 

gäller social samvaro, avlösning i hemmet, ledsagning, 

städning. Reglerna kring korttidsboende har setts över, och 

korttidsboende ska ha ett rehabiliterande syfte. 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Nämnden antar reviderade riktlinjer för biståndshandläggning, att 

gälla från och med 2017-06-01. 

________ 
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SN au § 80 

Statistik från integrationsenheten kv 1 2017 

SOC 2017/89 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-20 av integrationssamordnare 

Adisa Avdovic. Britt Tullberg föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning 

57 personer har kommit som EBO, kommunen har inte några 

som anvisas. En person har flyttat hit från annan kommun. 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

________ 
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SN au § 81 

Svar på revisorernas granskning av körjournaler 

SOC 2017/53 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-20 av verksamhetschef Patrik 

Wilhelmsson. Annelie Börjesdotter föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning 

Genom den granskning som kommunens revisorer låtit göra 

har det framkommit brister i hanteringen av körjournaler bland 

de bilar som granskats på socialförvaltningen, liksom i 

hanteringen av drivmedelskort och fakturor. 

Kommunen införde i januari månad digitala körjournaler i 

samtliga kommunala bilar, för att underlätta hanteringen. Vissa 

svårigheter har dock funnits i samband med införandet. Dessa 

ska nu vara avhjälpta, och de elektroniska körjournalerna vara i 

full drift. 

Hanteringen av drivmedelskort och fakturor har skärpts upp av 

samordnare och avgiftshandläggare. Stickprov kommer även 

fortsättningsvis att göras, för att se till att inte otillåten 

tankning förekommer. 

Socialförvaltningen bedöms följa de rekommendationer som 

lämnas i revisorernas PM. 

 

Arbetsutskottets förslag till Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar socialförvaltningens svar som sitt eget. 

________ 
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SN au § 82 

Socialchefen informerar 

 

Sammanfattning 

Annelie Börjesdotter redovisar att arbetsförmedlingen idag 

varit på besök i kommunen, och fått en redogörelse för läget 

avseende arbetsmarknad, socialtjänst, skuldsanering m.m. En 

workshop planeras för att medverka till att få ungdomar ”på 

banan”. Mötet uppfattades som positivt. 

En studieresa till Drammen avseende digitaliserad socialtjänst 

med inriktning på äldreomsorg gav god respons, med fokus på 

den lilla kommunens möjlighet att vara snabbrörlig och 

responsiv i att bygga upp en testbädd. Den 12 maj lämnar 

Vinnova besked om huruvida nämndens ansökan går vidare, 

och i så fall kommer det att bli intervjuer i mitten av maj 

månad. 

Arbetsmiljöverket har gjort en uppföljning av anmälan 

gällande hemtjänsten, och har lämnat ett inspektionsbeslut med 

innebörden att ärendet är avslutat. 

Victor Vilsmyr börjar på torsdag som utvecklingsstrateg på 

förvaltningen.  

En Lex Sarah-utredning öppnas inom IFO, angående en 

händelse inom vuxenenheten. En extern utredare kommer att 

anlitas. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

________ 

 

 


