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§ 79 
 
Verksamhetssystem 
2018/97 
 
Sammanfattning 
Victor Vilsmyr redovisar aktuellt läge avseende det upphandlade verksamhetssystemet 
LifeCare. Leverantör är TietoEvry, och systemet kommer att följa de processer som 
används i socialförvaltningen. Under hösten inleds arbetet med att införa 
avvikelsehanteringen, för såväl IFO som VO. Våren -21 fortsätter arbetet med IFO, i flera 
omgångar. Viss automatisering av administrationen ingår i detta, liksom en invånartjänst 
som går att logga in i för att se hur processen framskrider. När IFO är färdigt inleds 
arbetet med VO och övriga integrationer. Förväntan är att under 2022 vara helt färdiga 
med leveransgodkännande. Christina Hansson kommer att vara projektledare. Avtalet 
löper över elva år. 
Parallellt med införandet av LifeCare anskaffas även Journal Digital, för användning 
främst inom öppenvården. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen 
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§ 80 
 
Ekonomisk rapport och prognos per augusti 2020 
2020/34 
 
Sammanfattning 
Individ-och Familjeomsorgen 
 
Prognosen för institutionsvård för barn visar på behov av 3 årsplaceringar gentemot 
budget 1,59 årsplaceringar. Antal familjehemsplacerade barn har minskat under året från 
42 barn i januari till beräknat 35 barn i december, vilket ger ett genomsnitt under året på 
38 barn gentemot budget 26 barn. För övrig vård inom barn finns ett överskott. 
Sammantaget visar prognosen ett totalt underskott inom barn- och ungdomsvården på 7 
800 tkr vid årets slut, vilket är en förbättring på 400 tkr sedan juniprognosen.  
 
Erhållna medel från anslaget för att motverka segregation 
Prognosen visar på ett behov av extra medel för att klara en budget i balans under år 
2020. Socialnämnden äskar därmed medel från anslaget för att motverka segregation för 
att få viss kostnadstäckning för kostnaderna som finns inom barn- och ungdomsvården. 
Detta resulterar i en budget i balans under 2020. Detta ger dock ingen långsiktig lösning 
kring det underskott som finns inom barn- och ungdomsvården varför en ytterligare 
kompensation inom ramarna framöver behövs.  Kontinuerlig översyn sker för att dämpa 
kostnadsutvecklingen. Medel från anslaget för att motverka segregation har erhållits 
under hösten med 4 000 tkr. 
 
Ökade kostnader för vård av vuxna 
Behovet av skyddsplaceringar har varit stort under första halvåret. Framför allt en 
placering avseende en stor familj har gjort att budgeten överskridits. Prognosen för 
institutionsvård vuxna visar på ett litet underskott vid årets slut. 
 
Ökade kostnader för försörjningsstöd 
Prognosen för försörjningsstödet visar på ett underskott vid årets slut. En trend med 
ökade kostnader börjar synas under sommaren 2020. 
 
Minskade kostnader för ensamkommande barn (EKB) 
Prognosen visar på minskade externa placeringskostnader samt minskade 
personalkostnader för verksamheten.  
 
Integrationsenheten 
Prognosen för verksamheten visar på ett stort överskott vid årets slut. Överskottet beror 
på att de statliga bidragen är högre än de kostnader som verksamheten har för 
försörjningsstöd, personal, SFI och samhällsorientering. Under våren har man tagit i 
anspråk  de sista besparingarna inom denna verksamhet på ca 2 000 tkr. Den sen flera år 
upparbetade bufferten är nu helt slut. Verksamhetens överskott motverkar delvis 
underskottet inom barn- och ungdomsvården. 
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Vård och Omsorg 
Hemtjänsten har ökade volymer och ett ökat behov hos brukarna vilket gör att insatta 
timmar blir högre än budgeterat vid årets slut. För hela Vård och omsorg har kostnaderna 
för skyddsutrustning och personal ökat kraftigt under året, detta på grund av COVID-19. I 
prognosen inräknas att man erhåller statliga bidrag för extra kostnader med anledning av 
COVID-19. 
 
Minskade kostnader inom LSS/socialpsykiatrin 
Verksamheten uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat inom socialpsykiatrin. Prognosen 
visar på att man kommer att köpa in 366 dygn under året gentemot budget 732 dygn. 
 
En genomgång av sökta statliga bidrag lämnas. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 81 
 
Översikt placerade barn 
2020/91 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar underlag gällande situationen med placerade barn per 31 
juli. Totalt var då 42 barn placerade, varav tre på HVB/SIS, 33 i familjehem och sex i 
jourhem. Den högsta noteringen var 47 placerade barn, vid ett tillfälle under 2019. Alla 
barn placerade i familjehem har någon form av kontakt med sina biologiska föräldrar. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 82 
 
Handlingsplan rörande mottagning och uppföljning av barn och 
unga 
2020/5 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen redovisar framtagen handlingsplan omfattande processer och 
handläggning av orosanmälningar, barnutredningar m.m. Kollegekontroll sker genom att 
det finns medhandläggare i alla ärenden. Utbildning om lagar är förberedd och kommer 
att ges för en stor del av medarbetarna i förvaltningen. Rutiner för samverkan 
internt/externt då barn försvinner tas fram, och delges berörda parter. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 83 
 
Statistik integrationsenheten 2020 
2020/108 
 
Sammanfattning 
Integrationssekreterare Pernilla Dahlgren redovisar statistik från integrationsenheten för 
andra kvartalet 2020. Under kvartalet har en person anlänt. Däremot kommer fler som går 
ut ur etableringen. Länsstyrelsen beräknar att 27 personer kommer under nästa år, som 
EBO, och de föreslår att anvisningstalet även nästa år ska vara noll. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
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§ 84 
 
Verksamhetsbesök hemtjänst 
 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsbesöket utgår vid detta tillfälle. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen. 
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§ 85 
 
Redovisning av digitaliseringsprojekt 
2017/229 
 
Sammanfattning 
Projektledare Frida Beijer redovisar aktuellt läge i projekt DIDEC. På grund av 
situationen med tidigare besöksförbud och smittspridning har styrgruppen beslutat att 
avsluta projektet i nuvarande form. En ansökan med den innebörden har sänts till 
Tillväxtverket, med planerad slutrapportering per 31 december. En spridningskonferens 
kommer att hållas för att lyfta fram de resultat som uppnåtts. 15 företag har fått olika 
typer av stöd. Åtta av dem har dokumenterad upplevd nytta av projektet, och tre företag 
skrev avtal med kommunen om testning varav ett hann genomföra sitt test. Utfallet av 
testet med Finn Medicinen består i betydande förbättring gällande stress och arbetsmiljö. 
 
I samband med förestående planerad ombyggnation av Österbo är tanken att ta vara på de 
arbetssätt som tagits fram under DIDEC. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Att notera informationen. 
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§ 86 
 
Utredning av funktionshinderomsorgen inkl. socialpsykiatri 
2019/71 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Patrik Wilhelmsson redovisar genomförd utredning. Under 2019-2020 
har flertalet steg tagits i den utveckling som belystes i den kartläggning av 
funktionshinderomsorg och socialpsykiatrins verksamheter i Perstorps kommun som 
genomfördes under 2019. 
 
Alla medarbetare som är fast anställda och med månadsvikariat har fått enskild 
handledning och handledning i grupp av en särskilt anställd handledare.  
Det har varit en omvälvande resa för dem som varit inblandade. De flesta önskar i 
grunden en förändring men samtidigt är det tryggt när allt är som vanligt och 
förutsägbart. 
 
Man har kommit en bra bit på väg i utvecklingsarbetet och summeringen är att det börjar 
landa väl och att brukare och deltagare fått ökad livskvalité. Ett femtontal företag tar 
emot utflyttad sysselsättning. 
 
Medarbetarna har också fått till viss del varierande nya arbetsuppgifter och fått 
möjligheten att arbeta mer med alla sina kollegor och kommer ut mer från sina fasta 
arbetsplatser.  
 
Det finns tankar om att ordna någon form av öppen social träffpunkt, ökat samarbete 
mellan boendestöd och öppenvården samt eventuellt samarbete för utegruppen med 
tekniska kontoret. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 87 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Vid morgondagens sammanträde med kommunstyrelsen lämnas information om Österbo. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 88 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Maria Andersson, MAS, informerar om aktuellt läge vad avser Covid-19. Besöksförbudet 
på särskilda boenden upphör 1 oktober, men fortfarande gäller i stort sett samma regler 
som idag vad gäller skydd mot smitta. I Perstorp har så här långt 26 personer testat 
positivt. Planeringen för hur besök ska hanteras pågår sedan några veckor. 
 
Annelie Börjesdotter Tedenlid informerar om aktuellt läge med planerna för ombyggnad 
av Österbo. Arkitekten kommer att lämna ytterligare information vid morgondagens 
sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
Patrik Wilhelmsson informerar om att ett informationsmöte för anhöriga hållits på 
Ybbåsen inför förestående stängning. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 89 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2020-08-18 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-08 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 90 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-08 §§ 118, 121-124 
b) Individ- och familjeomsorgen, lista 2020-08-18—09-22 
c) Vård och omsorg, lista 2020-08-18—09-22 
d) Anställningsavtal, lista 2020-08-18—09-22 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut samt 
att begära återrapport vid nästa sammanträde av ett utpekat ärende.
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§ 91 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Kammarrätten i Göteborg, beslut i mål 3554-20 om beredande av vård av unga, nu 
fråga om avskrivning. Kammarrätten skriver av målet. 
b) Kammarrätten i Göteborg, beslut i mål 5209-20 om beredande av vård av unga, nu 
fråga om avskrivning. Kammarrätten skriver av målet. 
c) Förvaltningsrätten i Malmö, beslut i mål 9576-20 om bistånd enligt SoL, nu fråga om 
rättshjälp. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om rättshjälp. [---] 
d) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 7155-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
e) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 9230-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
f) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 7148-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
g) Förvaltningsrätten i Malmö, dom i mål 6994-20 om bistånd enligt SoL. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen.
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